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هــذه ترجمــة باللغــة العربيــة لوحــدات شــهادة المشــاع اإلبداعــي لمنظمــة المشــاع اإلبداعــي مرخصــة 
برخصــة المشــاع اإلبداعــي نســب المصنــف 4.0 الرخصــة العالميــة فــي -6فبرايــر2019-، بواســطة 
المركــز الوطنــي للتعليــم اإللكترونــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية، للبرنامــج الوطنــي للمحتــوى 
التعليمــي المفتــوح. فــي حــال لــم يذكــر خــاف ذلــك، فــإن جميــع المــواد مرخصةبرخصــة المشــاع 
اإلبداعــي نســب المصنــف 4.0 الرخصــة العالميــة. واســتخدام هــذه المــواد ال يعنــي حصــول المتعلــم 
المشــاع  شــهادة  تقديــم  شــخص  أو  مؤسســة  ألي  يحــق  وال  اإلبداعــي،  المشــاع  شــهادة  علــى 
اإلبداعــي مــن غيــر إذن مــن منظمــة المشــاع اإلبداعــي. أي شــخص يريــد الحصــول علــى شــهادة 

ــي ــط التال ــى الراب ــه التســجيل بالضغــط عل ــه ويمكن المشــاع اإلبداعــي نرحــب ب
https://certificates.creativecommons.org:
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تحتوي هذه الوحدة على أربعة أقسام:

6.1

6.4

6.2

6.3

الوصول املفتوح إىل املَْعرِفَة

إنشاء ومشاركة املوارد 

التعليمية املفتوحة

املوارد التعليمية املفتوحة، الكتب الدراسية 

املفتوحة، املناهج الدراسية املفتوحة

العثور عىل املوارد 

وتقييمها وتعديلها

ــرة يف  ــإن الخ ــر، ف ــة التغ ــة رسيع ــا املعلوماتي ــا يف بيئتن ــيع نطاقه ــات وتوس ــور دور املكتب ــع تط م

ــث. ــر الحدي ــة بالع ــن املكتب ــة ألم ــة األهمي ــة بالغ ــل قيم ــوح متث ــص املفت ــال الرتخي مج

ــوح  ــم املفت ــاق التعلي ــعبية يف نط ــر ش ــة األك ــص املفتوح ــي الرخ ــي ه ــاع اإلبداع ــص املش ــر رخ تعتـ

ومشــاريع الوصــول املفتــوح يف جميــع أنحــاء العــامل. وتركــز منظمــة املشــاع اإلبداعــي عــىل كلمــة “مفتــوح” 

 .)OA( ”ــوح ــح “الوصــول املفت ــة املفتوحــة” )OER( ومصطل ــح “املــوارد التعليمي يف مصطل

ســتعرِّفك هــذه الوحــدة عــىل تفاصيــل اســتخدام رخــص املشــاع اإلبداعــي واملحتــوى املرخــص برخــص 

املشــاع اإلبداعــي ألغــراض التعليــم والبحــث.

كمــا يتــاح أيًضــا مــوارد إضافيــة إذا كنــت مهتًمــا بمعرفــة المزيــد عــن أي مــن الموضوعــات التــي 
تتناولهــا هــذه الوحــدة.

Creative Commons Open Educa�  يرجــى أيًضــا أن تأخــذ دقيقــة مــن وقتــك لانضمــام إلــى
tion Platform )منصــة التعليــم المفتــوح للمشــاع اإلبداعــي(. فنحــن بحاجــة إلــى مســاعدتك 
الجنســيات والممارســات ومشــاريع  المفتــوح متعــدد  التعليــم  لتحديــد وتخطيــط وتنســيق 

السياســات لنتعــاون فــي وضــع حلــول للتحديــات التعليميــة فــي جميــع أنحــاء العالــم.

https://creativecommons.org/2017/09/05/invitation-join-cc-open-education-platform/
https://creativecommons.org/2017/09/05/invitation-join-cc-open-education-platform/
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اإلنتــاج الفكــري املعــريّف املتــاح بواســطة 

الوصــول املفتــوح هــو ذلــك اإلنتــاج 

الرقمــي، واملتــاح عــر اإلنرتنــت، واملجــاين، 

و الخــايل مــن معظــم قيــود حقــوق 

التأليــف والرتخيــص. ويتناقــض الوصــول 

 closed““( ”ــد املفتــوح مــع النظــام “املقيّ

العلميــة  البحــوث  لنقــل   )system

ــايل  ــج الح ــذا النه ــر ه ــة. ويعت واملعرفي

بطــيء، ومكلــف، وغــر مناســب للتعــاون 

ــىل  ــوث. وع ــال البح ــافات يف مج واالكتش

ــا  ــم إنتاجه ــة يت ــاث العلمي ــم أن األبح الرغ

ــام،  ــل الع ــل التموي ــر بفض ــد كب إىل ح

ــف  ــوارى خل ــا تت ــاً م ــج غالب إال أن النتائ

ــة، أو  ــة، واملالي ــة، والقانوني ــز الفني الحواج

حواجــز التســعر )خاصيــة paywall التــي 

ــول  ــل الوص ــرتاك مقاب ــع اش ــزِم بدف تٌل

للمحتــوى(. ويعــد النــر العلمــي املفتــوح 

منوذًجــا   )open access publishing(

بديــاً - فهــو يســتفيد بالكامــل مــن 

ــص  ــب، والرتخي ــة، والوي ــات الرقمي التقني

ــر  ــول الح ــة الوص ــر إمكاني ــوح لتوف املفت

ــة. إىل املعرف

6.1
الوصول المفتوح إلى 

الَمْعِرَفة

تعريف الوصول املفتوح

رشح الفوائــد التــي تعــود عــىل املتعلمن 

ــن  ــتك م ــن يف مؤسس ــك والباحث لدي

ــوح ــول املفت الوص

بهــا  يجعــل  التــي  الطريقــة  فهــم 

املؤلفــون أعاملهــم متاحــة للوصــول 

املفتــوح

مخرجات التعليم
1

2

3

https://legacy.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm
https://legacy.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm
https://legacy.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm
https://legacy.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm
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ــس،  ــر التدري ــة. ويعت ــن املعرف ــايس ع ــث األس ــو البح ــات ه ــي بالجامع ــث العلم ــن البح ــرض م إن الغ

والتبــادل املفتــوح لألفــكار، وعمليــة نــر البحــوث األصليــة كلهــا مــن ضمــن الوســائل التــي تســاعد كاًّ مــن 

أعضــاء هيئــة التدريــس األكادميــي، واملتعلمــن، واملوظفــن، وغرهــم يف االرتقــاء باملعرفــة.

إىل أي مــدى يعكــس ويدعــم كاً مــن الوصــول الحــايل للمعلومــات ومامرســات املشــاركة املعمــول بهــا 

داخــل نظــام الجامعــة األهــداف املعلنــة للبحــث واملعرفــة؟

ســوف تستكشــف هــذه الوحــدة كيــف تتســق مامرســة النــر العلمــي املفتــوح مــع أهــداف تحســن 

الوصــول للمعرفــة، وكيــف ميكــن ألمنــاء املكتبــات دعــم الجامعــة يف تنفيــذ مامرســات وسياســات الوصــول 

املفتــوح.

السؤال الهام / ما أهمية الموضوع

الوصول المفتوح إلى الَمْعِرَفة 6.1

مخرجات التعليم

الشــكل مــن تصميــم 

كوليــه”  “آمــي 

 )Amy Collier(

التأليــف  - حقــوق 

مملوكــة  والنــر 

للمشــاع اإلبداعــي. 

املشــاع  رخصــة 

نَْســُب  اإلبداعــي 

)CC BY( املُصنَّــف 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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6.1 الوصول المفتوح إلى الَمْعِرَفة

كيــف تقــوم مؤسســتك بدعــم )أو عــدم دعــم( النــر العلمــي املفتــوح لألبحــاث؟ كيــف تتفاعــل أنــت 

مــع املتعلمــن وأعضــاء الكليــة ممــن يبحثــون عــن األبحــاث األكادمييــة؟ هــل ســبق لــك أن صادفــت خاصيــة 

حاجــز التســعر الــذي يلزمــك بدفــع اشــرتاك مقابــل الوصــول للمحتــوى أثنــاء محاولتــك الوصــول للمقــاالت 

البحثيــة؟

تأمل شخصي / ما أهمية الموضوع بالنسبة لك؟

اكتساب المعاِرف األساسية

وفًقــا لتعريــف Budapest Open Access Initiative  )مبــادرة بودابســت للوصــول املفتــوح(، فإن 

الوصــول املفتــوح )OA( باألبحــاث يعنــي “اإلتاحــة املجانيــة عــىل اإلنرتنــت، والســامح ألي مســتخدم 

ــوص  ــؤدي إىل النص ــط امل ــع الراب ــث أو وض ــة أو البح ــع أو طباع ــخ أو توزي ــل أو نس ــراءة أو تنزي بق

الكاملــة ملقــاالت متعلقــة ]باألبحــاث[ أو تســجيلها يف الفهــرس أو تداولهــا باعتبارهــا بيانــات لرامــج 

أو اســتخدامها ألي غــرض قانــوين آخــر دون وضــع عوائــق ماليــة أو قانونيــة أو تقنيــة باســتثناء تلــك 

البيانــات التــي ترتبــط بإمكانيــة الدخــول عــىل اإلنرتنــت نفســه. يجــب أن يكــون القيــد الوحيــد عــىل 

النســخ والتوزيــع والــدور الوحيــد لحــق النــر يف هــذا املجــال هــو منــح املؤلفــن حــق التحكــم يف 

ســامة عملهــم وحــق اإلقــرار بأعاملهــم واالقتبــاس منهــا عــىل نحــو صحيــح”.

تشمل العنارص املهمة لنموذج االنتفاع الحر ما ييل:

ــف . 1 ــات املؤل ــن إضاف ــا وع ــث عنه ــا الحدي ــر. )ميكنن ــم يف الن ــن بحقوقه ــاظ املؤلف احتف

ــة(. املرجعي

انعدام فرتة الحظر.. 2

مشاركة بيانات البحث مع املقال.. 3

ــمح . 4 ــي تس ــث الت ــاالت البح ــي( ملق ــاع اإلبداع ــص Creative Commons )املش ــة ترخي إضاف

ــة  ــل إضاف ــن يفض ــتقة ولك ــر املش ــامل غ ــن األع ــات )أي م ــوص والبيان ــث يف النص بالبح

.)CC BY ــه ــل إىل مؤلف ــب العم ــص نس ترخي

انظــر Budapest +10 recommendations )توصيــات بودابســت العــرة( ملعرفــة أفضــل 

املامرســات يف إنشــاء سياســات الوصــول املفتــوح وعملياتهــا واعتامدهــا وتطبيقهــا. عــىل ســبيل 

املثــال، “إن أمكــن، يجــب أن تشــرتط سياســات املمــول عــىل سياســة الوصــول املفتــوح مبوجــب 

ــه”. ترخيــص نســب العمــل إىل مؤلفــه CC-BY أو مــا يعادل

الوصول المفتوح

https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai15-1
https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-recommendations
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الوصول المفتوح إلى الَمْعِرَفة 6.1

 .)scholarly communication( ــي ــال العلم ــول االتص ــا ح ــة ويكيبيدي ــراءة مقال ــى ق ــة يرج بداي

وتُعــرِّف هــذه املقالــة االتصــال العلمــي بأنــه “النظــام الــذي يتــم مــن خالــه إنشــاء البحــوث واملؤلفات 

ــتخدام  ــا لاس ــاظ به ــي، واالحتف ــع العلم ــا للمجتم ــا، ونره ــدى جودته ــم م ــرى، وتقيي ــة األخ العلمي

املســتقبيل. ويشــمل النظــام كاً مــن وســائل االتصــال الرســمية كالنــر يف املجــات العلميــة الخاضعة 

ــة املحّكمــة” )peer-reviewed journals(، وكذلــك  ملراجعــة األقــران “وتســمى أيضــاً املجــات العلمي

.”)electronic listservs( القنــوات غــر الرســمية مثــل قوائــم التعميــم اإللكرتونيــة

دورة التمويل الحالية للمقاوالت البحثية 
محدودية اإلنتشار، والجدوى اإلقتصادية، والتأثير االجتماعي

بيان نَْسُب املُصنَّف لهذا الشكل متاح يف هذا الرابط.

النشر العلمي في الوقت الراهن

]الشكل أعاه مرتجم من الشكل األصيل باللغة اإلنجليزية[

اعان الجهات الحكومية عن طلب 

تقديم مقرتحات لألبحاث، ثم منح 

املنح البحثية

اعان الجهات الحكومية عن طلب 

تقديم مقرتحات لألبحاث، ثم منح 

املنح البحثية

إجراء البحوث العلمية وكتابة 

األوراق البحثية

إجراء البحوث العلمية وكتابة 

األوراق البحثية

تسليم املقاالت البحثية للمجات 

العلمية، وخضوعها ملراجعة 

األقران

قيام املكتبات بدفع رسوم االشرتاك 

أو قيام الجمهور بدفع رسوم 

االطاع لكل مقالة عىل حدة 

باملوقع االلكرتوين

منح الجمهور حقوق بسيطة 

قارصة عىل الوصول للمقاالت 

البحثية لقراءتها أو املنع نهائياً من 

إعادة استخدامها

تقدم علمي بطيء وضعف العائد 

االستثامري عىل القطاع العام

قبول النر باملجات العلمية، 

وقيام املؤلفون بتحويل حقوق 

التأليف والنر إىل النارشين

نر املقاالت البحثية بصورة 

أساسية يف املجات العلمية املغلقة

https://en.wikipedia.org/wiki/Scholarly_communication
https://wiki.creativecommons.org/wiki/File:Research_articles_cycles.jpg
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6.1 الوصول المفتوح إلى الَمْعِرَفة

ويوضــح الشــكل أعــاه التحديــات التــي تواجــه النهــج القائــم املســتخدم يف االتصــال العلمــي. 

ويــرح هــذا الشــكل - بعبــارات عامــة - العمليــة الحاليــة املرتبطــة بإعــداد وتوصيــل النتائــج العلميــة. 

يف الخطــوة األوىل مــن هــذه الــدورة، يســعى العلــامء واألكادمييــون واملؤسســات البحثيــة للحصــول 

ــن  ــل م ــذا التموي ــأيت ه ــا ي ــاً م ــاث. وغالب ــن األبح ــة م ــة متنوع ــراء مجموع ــة إلج ــوارد مالي ــىل م ع

U.S National Insti- “مصــادر حكوميــة )عــىل ســبيل املثــال، املعاهــد الصحيــة الوطنيــة األمريكيــة )

tutes of Health – NIH”( إال أنــه يوجــد أيضــاً العديــد مــن املؤسســات الخريــة )مثــل مؤسســة بيــل 

وميلينــدا غيتــس( التــي تقــوم اآلن باســتثامرات هائلــة يف أنــواع معينــة مــن األبحــاث.

ــع  ــم وجم ــراء تجاربه ــون بإج ــم، يقوم ــة إليه ــح املقدم ــامن املن ــن ض ــون م ــد الباحث ــد تأك بع

بياناتهــم. ويقــوم هــؤالء الباحثــون معظــم الوقــت بتحضــر نتائــج أبحاثهم يف صــورة مقالــة أكادميية، 

ثــم يقدمونهــا فيــام بعــد ملجلــة علميــة متخصصــة لنرهــا. تقــوم املجــات العلميــة بعــد ذلــك بإجــراء 

ــة يقــوم  الرتتيبــات لــي مــا تخضــع بعــض املقــاالت املقدمــة لعمليــة مراجعــة األقــران، وهــي عملي

فيهــا الخــراء مبوضــوع املجــال املعنــّي بقــراءة الورقــة املقدمــة ومراجعتهــا وإبــداء التعليقــات عليهــا 

عمومــاً.

ــدى  ــا يف إح ــران لنره ــة األق ــة مراجع ــازت مرحل ــي اجت ــاالت الت ــض املق ــك بع ــد ذل م بع ــدَّ تَُق

املجــات العلميــة. وتقــوم تلــك املجلــة بإخطــار املؤلــف بقبــول ورقــة بحثــه، وعــادًة مــا تطلــب مــن 

املؤلــف نقــل حقــوق التأليــف والنــر إىل املجلــة )أو املوافقــة عــىل إبــرام عقــد نــر حــري معهــا(. 

ومــن خــال قبــول هــذه الــروط، مينــح املؤلــف للمجلــة حقوقــاً حريــة مبوجــب حقــوق التأليــف 

ــة - وليــس املؤلــف - أصبحــت اآلن صاحبــة حقــوق التأليــف والنــر،  والنــر. وهــذا يعنــي أن املجل

وبالتــايل فإنهــا قــد تقيــد رشوط الوصــول وإعــادة االســتخدام املنصــوص عليهــا ضمــن حزمــة الحقوق 

التــي يتمتــع بهــا أصحــاب الحقــوق مبوجــب القانــون.

        نظــراً ألن املجــات العلميــة أصبحــت بحكــم الواقــع صاحبة الحقــوق يف األبحــاث العلمية، فهي 

تعتــر أيضــاً الكيانــات القــادرة عــىل منــح املكتبــات الجامعيــة، واملؤسســات البحثيــة، وعامــة النــاس 

رخــص الوصــول لتلــك املــواد - عــادًة مقابــل دفــع رســوم كبــرة. وهــو األمــر الــذي يــؤدى لوضــع 

ــايس  ــكل أس ــح بش ــق الرب ــتهدفون تحقي ــن يس ــارشون الذي ــه الن ــعى في ــة يس ــورة دوري ــرر بص يتك

إلعــادة بيــع إتاحــة الوصــول للســجات العلميــة والبحثيــة التــي أنتجهــا يف األصــل أكادمييــون مــن 

خــال منــح عامــة.

ــام  ــهر إىل ع ــن 6 أش ــا ب ــتمر م ــا تس ــادًة م ــي ع ــر )الت ــر الن ــرتة حظ ــاء ف ــد انته ــى بع حت

ويســرتجع بعدهــا النــارشون حقــوق النــر الحريــة(، يظــل الوصــول إىل األبحــاث العلميــة التــي 
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الوصول المفتوح إلى الَمْعِرَفة 6.1

ــم  ــك املقــاالت فقــط )إذا مــا ت ــَمح للمســتخدمن بقــراءة تل موِّلــت بتمويــل عــام محــدوداً، حيــث يُس

ــة  ــل عام ــر، ال يحص ــة األم ــية(. ويف نهاي ــة املؤسس ــتودعات الرقمي ــح يف املس ــكل صحي ــا بش إيداعه

النــاس ســوى عــىل قيــود يف الوصــول إىل الســجات العلميــة املمولــة بتمويــات عامــة، وال يتحقــق 

ــة. ــات العلمي ــه يف املؤسس ــى إمكانات ــوغ أق ــدم بل للتق

هنــاك العديــد مــن االنتقــادات لنظــام النــر األكادميــي الحــايل. تضــم مكتبــة املــوارد التعليميــة 

املفتوحــة للتحالــف العلمــي للنــر واملــوارد األكادمييــة )SPARC( ملخــص لتلــك النقــاط الرئيســية يف 

ــح  ــض املام ــيل بع ــام ي ــورد في ــا، ون ــة به ــوح )Open Access Page( الخاص ــول املفت ــة الوص صفح

البــارزة املنقولــة منهــا:

ــُب  ــي نَْس ــاع اإلبداع ــة املش ــر © 2017-2007، رخص ــف والن ــوق التألي ــظ SPARC بحق تحتف

)CC BY( ــف املُصنَّ

ــر  ــات، تضط ــات املكتب ــوق ميزاني ــا يف ــة مب ــات العلمي ــعار املج ــتمر يف أس ــاع املس ــع االرتف م

املكتبــات األكادمييــة إىل اتخــاذ قــرارات صعبــة - وغالبــاً مــا تضطــر إىل إلغــاء االشــرتاكات أو التخــيل 

Associa- ــات البحــوث  ــة مكتب ــا لجمعي ــة. ووفق ــود أخــرى مــن امليزاني )عــن تخصيــص األمــوال لبن

ــة  ــاء جمعي ــع ألعض ــرتاك املتتاب ــة االش ــط تكلف ــع متوس tion of Research Libraries – ARL(، ارتف

مكتبــات البحــوث بنســبة بلغــت ٪315 مــن عــام 1989 حتــى عــام 2003. واعتبــاراً مــن عــام 2003 

زادت متوســط أســعار املجــات العلميــة مبعــدل أبطــأ إال أنهــا ال تــزال تزيــد مبعــدل يبلــغ ٪9 تقريبــاً 

كل عــام.

تقــدم الحكومــات معظــم التمويــل لألبحــاث – يقــدر بنحــو مئــات املليــارات مــن الــدوالرات ســنوياً – كــام 
توِظــف املؤسســات العامــة نســبة كبــرة مــن جميــع الباحثــن.

ــوا إليهــا دون توقــع تعويــض عنهــا. وبعكــس غرهــم مــن  ــة التــي توصل ينــر الباحثــون النتائــج البحثي
املؤلفــن، فإنهــم   يســلِّمون أعاملهــم للنارشيــن بــدون مقابــل مــادي مــن أجــل االرتقــاء باملعرفــة البريــة.

من خال عملية مراجعة األقران، يراجع الباحثون أعامل بعضهم البعض مجاناً.

ــروراً  ــب م ــي الرضائ ــن دافع ــدءاً م ــه )ب ــاهموا في ــن س ــك الذي ــىل أولئ ــي ع ــث، ينبغ ــر البح ــرد ن مبج
باملؤسســات التــي دعمــت البحــث نفســه( أن يدفعــوا مــرة أخــرى للوصــول إىل النتائــج البحثيــة. عــىل الرغــم 

ــا. ــن دفعــوا مثنه ــاس الذي ــا ليســت متاحــة لعامــة الن ــا كســلعة عامــة، إال أنه ــم إنتاجه أن األبحــاث يت

https://sparcopen.org/open-access/
https://sparcopen.org/open-access/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://theconversation.com/academic-journal-publishing-is-headed-for-a-day-of-reckoning-80869
http://www.openoasis.org/index.php?option=com_content&view=article&id=254&Itemid=256
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يِحــّد نظــام “النــر املقيـّـد” مــن تأثــر املجتمــع العلمــي والبحثــي مــام يتســبب يف تباطــؤ وتــرة 

ــرِّف الباحــث “بيــرت ســابر” )Peter Suber( اإلنتــاج الفكــري املعــريّف  التقــدم بشــكل ملحــوظ. ويَُع

ــاين،  ــت، واملج ــر اإلنرتن ــاح ع ــي، واملت ــاج “الرقم ــك اإلنت ــه ذل ــوح بأن ــول املفت ــطة الوص ــاح بواس املت

ــاه  ــكل أدن ــىل الش ــاع ع ــى االط ــص”. يرج ــف والرتخي ــوق التألي ــود حق ــم قي ــن معظ ــايل م والخ

الســتعراض رسيــع حــول كيفيــة عمــل نظــام النــر العلمــي املفتــوح

النشر العلمي المفتوح

]الشكل أعاه مرتجم من الشكل األصيل باللغة اإلنجليزية[

6.1 الوصول المفتوح إلى الَمْعِرَفة

دورة التمويل الُمثلى للمقاالت البحثية
تحقق أقصى انتشار، وجودى اقتصادية، وتأثير اجتماعي

اعان الجهات الحكومية عن طلب 

تقديم مقرتحات لألبحاث، وادراج 

اشرتاطات الرتخيص املفتوح، ثم 

منح املنح البحثية

إجراء البحوث العلمية وكتابة 

األوراق البحثية

تسليم املقاالت البحثية للمجات 

العلمية، وخضوعها ملراجعة 

األقران

اتاحة تنزيل املقاالت البحثية 

للجمهور من املستودعات املقرتحة

منح الجمهور الحقوق الكاملة 

إلعادة االستخدام مبوجب رخص 

مفتوحة

تقدم علمي رسيع، وأقى عائد 

استثامري عىل القطاع العام

قبول النر باملجات العلمية، وتعمل 

سياسة اتاحة الوصول املقرتح للجمهور 

عىل ضامن إيداع املقاالت البحثية يف 

مستودعات رقمية مفتوحة

نر املقاالت يف املجات العلمية 

التقليدية مع تطبيق حظر
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ــر  ــة وغ ــي املكلف ــر العلم ــة للن ــدورة الحالي ــارص ال ــذي رشح عن ــابق ال ــكل الس ــس الش بعك

ــوح. ــول املفت ــار الوص ــو مس ــاً – أال وه ــاراً بدي ــف مس ــاه يستكش ــكل أع ــإن الش ــة، ف الفعال

ــة يف  ــدء الحكوم ــي ب ــايل – وه ــام الح ــا النظ ــا به ــي رشحن ــة الت ــس الطريق ــة بنف ــدأ العملي تب

طلــب تقديــم مقرتحــات لألبحــاث. يف مســار الوصــول املفتــوح، تتضمــن طلبــات تقديــم املقرتحــات 

عــىل محتــوى لغــوي متعلــق بالسياســة العامــة، ويشــرتط فيــه أن يتــم نــر البحــث بصيــغ إتاحــة 

الوصــول املفتــوح إليــه.

ــة.  ــودات أكادميي ــداد مس ــة وإع ــوث علمي ــراء بح ــة بإج ــوة التالي ــون يف الخط ــوم الباحث ــم يق  ث

ينبغــي عــىل الباحثــن عنــد ذهابهــم لتســليم املقــاالت للمجــات العلميــة التفكــر يف متطلبــات سياســة 

ــن  ــي للباحث ــه ينبغ ــي أن ــذا يعن ــل. وه ــم التموي ــد قبوله ــا عن ــوا عليه ــي اتفق ــوح الت ــول املفت الوص

ــن  ــن الذي ــا للنارشي ــازل عنه ــدم التن ــم - وع ــة به ــر الخاص ــف والن ــوق التألي ــم بحق احتفاظه

ــن البحــث عــن مجــات الوصــول  ــار آخــر، ينبغــي عــىل الباحث ــح. أو كخي ــق الرب يســتهدفون تحقي

املفتــوح الذهبــي )“gold“ open access journal( التــي تنــر األبحــاث مبوجــب تراخيــص الوصــول 

املفتــوح األكــر تحــرراً )مثل رخــص املشــاع اإلبداعــي نَْســُب املُصنَّــف “CC BY”( يف وقــت النر. ويف 

كلتــا الحالتــن يحتفــظ الباحثــون ببعــض - أو جميــع - الحقــوق الخاصــة مبقاالتهــم البحثيــة، وهــو 

مــا يســمح لهــم بالنــر مبوجــب رخــص الوصــول املفتــوح، وتضمــن لهــم إمكانيــة إيــداع مقاالتهــم 

يف أحــد املســتودعات الرقميــة الجامعيــة أو املؤسســية مبــا يحقــق إتاحــة الوصــول إىل تلــك املقــاالت 

وحفظهــا عــىل املــدى الطويــل. 

 CC“ مــن خــال النــر برخــص الوصــول املفتــوح مثــل رخــص املشــاع اإلبداعــي نَْســُب املُصنَّــف

BY” يتــم منــح املســتخدمن الاحقيــن األذونــات القانونيــة للوصــول إىل األبحــاث وإعادة اســتخدامها. 

ويعتــر هــذا النــوع مــن نظــام الوصــول املفتــوح متامشــياً بشــكل أفضــل مــع الغــرض األصــيل مــن 

ــة  ــج العلمي ــادل النتائ إجــراء األبحــاث وتب

بشــكل مفتــوح مــن خــال عمليــة النــر 

العلمــي. ويف النهايــة فــإن نهــج الوصــول 

كفــاءة،  أكــر  نهجــاً  يعــد  املفتــوح 

ــة. ــل تكلف ــاً وأق ــاً، وتعاون وإنصاف

ــن  ــع م ــذا املقط ــاهدة ه ــاء مش برج

ــوح ــول املفت ــول رشح الوص ــو ح الفيدي

الوصول المفتوح إلى الَمْعِرَفة 6.1

https://www.youtube.com/watch?v=L5rVH1KGBCY&t=124s
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يتــاح للمؤلفــن طــرق قليلــة للنــر املفتــوح. ومــن أكــر هــذه الطــرق شــيوعاً مــا يُعــرَف باســم 

“الطريــق األخــرض” أو “الطريــق الذهبــي” للوصــول املفتــوح.

الطريــق األخــر )Green Open Access(: ويكــون ذلــك بإتاحــة الوصــول املفتوح ملســودة 
اإلنتــاج العلمــي عــر إيداعهــا يف مســتودع رقمــي. وهــو مــا يُعــرَف أيضــا باســم األرشــفة الذاتيــة. 

university research re-( ــة ــة لألبحــاث الجامعي ــة الطريــق األخــ املســتودعات الرقمي رضومــن أمثل

pository(. وميكــن تنظيــم مســتودعات الوصــول املفتــوح بحســب االختصــاص

 )مثل مستودع arXiv الذي يحفظ املقاالت والبحوث يف مجال الفيزياء( أو بحسب املؤسسة

 )مثال Knowledge@UChicago لجامعة شيكاغو(.

الطريــق الذهبــي )Gold Open Access(: ويكــون ذلــك بإتاحــة الوصــول املفتــوح للمســودة 
النهائيــة لإلنتــاج العلمــي فــور نرهــا يف مجلــة مــن مجات الوصــول املفتــوح وإتاحــة املقالــة مبوجب 

Ar- )رخصــة مفتوحــة. وعــادة مــا تقــوم مجــات الوصــول املفتــوح بفــرض رســوم معالجــة املقــاالت 

ticle Processing Charge – APC( عندمــا يرغــب أحــد املؤلفــن يف )أ( نــر مقالــة عــر اإلنرتنــت 

تســمح لعامــة النــاس بالنفــاذ الحــر؛ )ب( االحتفــاظ بحــق التأليــف والنــر لهــذه املقالــة. وتــرتاوح 

رســوم معالجــة املقــاالت بــدءاً مــن 0 دوالر وصــوالً لعــدة آالف مــن الــدوالرات لــكل مقالــة عــىل حــدة. 

ــوم  ــة للعل ــة العمومي ــا. ويعتــر موقــع املكتب ــد عــن رســوم معالجــة املقــاالت يف ويكيبيدي اقــرأ املزي

PLOS مثــاالً ملجــات الوصــول املفتــوح الذهبــي.

دليــل مجــات الوصــول املفتــوح )Directory of Open Access Journals - DOAJ( عبــارة عــن 

ــاه(  ــر أدن ــط ?HowOpenIsIt )انظ ــام أن الراب ــوح، ك ــول املفت ــات الوص ــة مج ــوم بفهرس ــع يق موق

يعــد أداة مفيــدة لتقييــم مــدى إتاحــة الوصــول املفتــوح النســبي للمــواد املنشــورة بــدءاً مــن الوصــول 

ــد. املفتــوح بشــكل كامــل حتــى الوصــول املقيّ

تَظَهــر بعــض النــامذج الحديثــة اآلخــذة يف االنتشــار برسعــة مثــل إتاحــة الطبعــات املســبقة )أي 

املســودات األوليــة مــن البحــوث املتاحــة قبــل إرســال النســخة النهائيــة للنــر( )preprints( واملحــاور 

ــداً  ــوح بعي ــي املفت ــر العلم ــم الن ــدة يف فه ــة جدي ــر طريق ــن أن توف ــا ميك ــة )hubs( ولكنه املركزي

ــة للحصــول عــىل  ــوارد اإلضافي ــن. راجــع قســم امل ــا النارشي ــي يتوســط فيه ــامذج الت ــود الن عــن قي

معلومــات إضافيــة عــن هــذه املجــاالت الناشــئة يف النــر العلمــي املفتــوح.

خيارات الوصول المفتوح

6.1 الوصول المفتوح إلى الَمْعِرَفة

https://dash.harvard.edu/
http://arxiv.org/
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https://sparcopen.org/our-work/howopenisit/
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6.1 الوصول المفتوح إلى الَمْعِرَفة

مــن خــال فهــم حقــوق التأليــف والنــر والخيــارات املختلفــة للنــر العلمــي، يســتطيع أمنــاء 

املكتبــات تقديــم املســاعدة ألعضــاء الكليــة وطــاب الدراســات العليــا يف جوانــب االســتخدام والتعامــل 

مــع املنظومــة أثنــاء قيامهــم بنــر األبحــاث.

يف كثــر مــن األحيــان يطلــب النــارشون العلميــون مــن املؤلفــن نقــل ملكيــة حقوقهــم إىل دور 

ــام  ــة وأقس ــات األكادميي ــاء املكتب ــن ألمن ــة، وميك ــة أكادميي ــم يف مجل ــر أبحاثه ــل أن تن ــر قب الن

املكتبــات األخــرى دعــم املؤلفــن مــن أعضــاء الكليــة والطــاب عــن طريــق مســاعدتهم يف فهــم مــا 

يتنازلــون عنــه عنــد نقــل ملكيــة حقــوق النــر خاصتهــم إىل أحــد النارشيــن. فعــىل ســبيل املثــال، 

ــة حقــوق النــر قدرتهــم عــىل نــر  ــن يقومــون بنقــل ملكي ــون الذي ــد املؤلفــون األكادميي ــد يفق ق

ــة الخاصــة. أبحاثهــم عــىل مواقعهــم اإللكرتوني

يوجــد العديــد مــن األدوات التــي توفــر املســاعدة ألعضــاء الكليــة والباحثــن يف فهــم حقوقهــم 

وخيــارات النــر املتاحــة أمامهــم، ومســاعدتهم عــىل مامرســة تلــك الحقــوق. توفــر أداة إنهــاء ملكيــة 

 Authors( ــن ــاد املؤلف ــن اتح ــا كل م ــي أقرّه ــوق )Termination of Transfer tool(  ، الت ــل الحق نق

Alliance( ومنظمــة املشــاع اإلبداعــي، معلومــات للمؤلفــن - ممــن ســبق وأبرمــوا اتفاقيــات نــر - 

حــول إمكانيــة وكيفيــة اســرتجاع حقــوق النــر التــي تنازلــوا عنهــا ســابقاً حتــى يتســنى لهــم النــر 

بــروط جديــدة، مبــا يف ذلــك النــر برخصــة املشــاع اإلبداعــي، إذا مــا اختــاروا ذلــك. كــام ميكــن 

ــة حقــوق  ــن املؤلفــن اســتخدام محــرك الســتخراج ملحــق التفاقي ــة وغرهــم م ــاء الكلي أيضــاً ألعض

املؤلــفThe Scholars Copyright Addendum Engine - SCAE(  2( ولتعديــل اتفاقيــات النــر عنــد 

تســليم إحــدى املقــاالت إىل نــارش تقليــدي. ويتيــح املحــرك للمؤلفــن االختيــار مــن بــن عــدة خيــارات 

مختلفــة لحفــظ حقوقهــم، ويســتخرج اتفاقيــة ترفــق فيــام بعــد مــع اتفاقيــة النــر التقليديــة حتــى 

ــول  ــى ح ــوارد ال تح ــن م ــاد املؤلف ــر اتح ــبق، ين ــا س ــة مل ــوين. باإلضاف ــع القان ــا بالطاب تصبغه

هــذه األدوات والوصــول املفتــوح، كــام يوفــر أيضــاً موقــع املكتبــة العموميــة للعلــوم )PLoS( مــوارد 

ومقــاالت حــول فوائــد الوصــول املفتــوح.

كــام ميكــن أيضــاً ألمنــاء املكتبــات األكادمييــة مســاعدة الباحثــن يف فهــم كيــف تؤثــر خيــارات 

 )impact factor( ــر ــل التأث ــر معام ــم. يعت ــة عمله ــىل مكان ــور وع ــىل الجمه ــة ع ــر املختلف الن

1

تثقيف المؤلفين حول حقوق التأليف والنشر التي يمتلكونها

1.  تغطــي أداة إنهــاء ملكيــة نقــل الحقــوق يف الوقــت الحــايل حقــوق التأليــف والنــر بالواليــات املتحــدة األمريكيــة وكذلــك العقــود التــي تخضــع 

لقانــون الواليــات املتحــدة األمريكيــة فقــط. وتســعى مؤسســة املشــاع اإلبداعــي لتوســيع مجــال األداة لتوفــر معلومــات ومــوارد حــول األحــكام ذات 

األثــر املامثــل يف العــامل أجمــع.

2. تجري مؤسسة املشاع اإلبداعي يف عام 2018 بعض التحديثات عىل كل من محرك SCAE وملحق اتفاقية حقوق املؤلف.

https://rightsback.org/
https://rightsback.org/
https://rightsback.org/
http://sciencecommons.org/projects/publishing/scae/
http://sciencecommons.org/projects/publishing/scae/
http://scholars.sciencecommons.org/
https://www.authorsalliance.org/resources/
https://www.plos.org/search?q=open+access
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الوصول المفتوح إلى الَمْعِرَفة 6.1

ــن يف  ــم الباحث ــة لدع ــا املؤسس ــمية تتبناه ــة رس ــن سياس ــارة ع ــوح عب ــول املفت ــة الوص سياس

ــت  ــي خضع ــاالت الت ــات إىل املق ــذه السياس ــق ه ــن أن تطب ــم. ميك ــوح ألعامله ــول املفت ــة الوص إتاح

ملراجعــة األقــران، واألوراق املقدمــة يف مؤمتــرات، و/أو املســودات التــي خضعــت ملراجعــة األقــران، أو 

ــاً  ــة وفق ــة علمي ــِرَت يف مجل ــي أوِدعــت يف مســتودع مؤســي أو نُ ــة للبحــوث الت املســودات األولي

ــة  ــة لكيفي ــادئ التوجيهي ــاً املب ــوح عموم ــول املفت ــات الوص ــدد سياس ــوح. تح ــول املفت ــروط الوص ل

ــا بأقــى قــدر ممكــن. ــام الباحثــن بنــر أبحاثهــم لتوســيع نطــاق الوصــول إليه قي

أشــار “بيــرت ســابر” )Peter Suber( وهــو أحــد املنارصيــن لحركــة الوصــول املفتــوح أن كلمــة 

“تفويــض” ليســت الكلمــة املامئــة لاســتخدام يف ســياق سياســات الوصــول املفتــوح ”... كــام أنــه ال 

توجــد أي كلمــة إنجليزيــة أخــرى ]مامئــة[“. بــدون تفويــض، ميكــن للمؤسســات اعتبــار أن أعضــاء 

الكليــة قــد اختــاروا االنضــامم للسياســات، بحيــث تقــوم املكتبــات أو املكاتــب املعنيــة بحقــوق التأليــف 

والنــر بتحويــل املامرســة التلقائيــة املتبعــة يف النــر إىل املامرســة املتمثلــة يف الوصــول املفتــوح.

للمجــات العلميــة هــو املعيــار الرئيــي إلبــراز أهميــة مجلــة علميــة أو منشــور بحثــي، ويقــاس مــن 

خــال متوســط عــدد مــرات االستشهادات املرجعيــة للمجلــة العلميــة. ونظــراً ألن معامــل التأثــر ليــس 

بالــرضورة معيــاراً يعتمــد عليــه لقيــاس أهميــة إحــدى املجــات العلميــة، فــإن بعــض النارشيــن مثــل 

Nature يعيــدون النظــر يف أهميــة معامــات التأثــر يف املجــات العلميــة. يشــجع العديد مــن الباحثن 

الداعمــن للوصــول املفتــوح أنظمــة مثــل القياســات األلتمرتيــة )altmetrics( ملــا توفــره مــن أســاليب 

جديــدة تقــوم عــىل التفكــر يف معامــات تأثــر تختلــف عــن القياســات التقليديــة. أصــدرت رشكــة 

ــة  1Science OA- Finder يف عــام 2017 اســتنتاجات قامئــة عــىل دراســة وجــدت أن األوراق البحثي

ــًة  ــاً أعــىل بنســبة ٪50 مقارن ــراً بحثي ــط تأث ــج يف املتوس ــوح تُنت ــال الوصــول املفت املتاحــة مــن خ

بــاألوراق البحثيــة التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن  خــال خاصيــة تســعر )paywall( صارمــة تٌلــزِم 

 Jon Tennant ”بدفــع اشــرتاك مقابــل الوصــول للمحتــوى. ملعرفــة املزيــد اقــرأ مقالــة “جــون تينانــت

عــام 2016 حــول املزايــا األكادمييــة، واملجتمعيــة، واالقتصاديــة التــي يوفرهــا الوصــول املفتــوح.

ممارسات وسياسات الوصول المفتوح بالجامعات وخارجها

https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Suber
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Suber
https://www.nature.com/news/time-to-remodel-the-journal-impact-factor-1.20332
https://en.wikipedia.org/wiki/Altmetrics
http://www.1science.com/1numbr/
https://f1000research.com/articles/5-632/v1
https://f1000research.com/articles/5-632/v1
https://f1000research.com/articles/5-632/v1
https://f1000research.com/articles/5-632/v1
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تبنــت العديــد مــن الجامعــات سياســات الوصــول املفتــوح التــي تشــرتط عــىل الباحثــن املنتســبن 

ــك  ــف تل ــت تألي ــة يف وق ــاالت العلمي ــري للمق ــر ح ــص غ ــتهم ترخي ــوا مؤسس ــة أن مينح للجامع

األعــامل. متنــع هــذه العمليــة ظهــور املشــاكل يف املراحــل التنفيذيــة مــع النارشيــن، حيــث تحتفــظ 

ــذه  ــرت ه ــد انت ــارش. وق ــف إىل الن ــوق املؤل ــل حق ــل نق ــل قب ــوين يف العم ــق القان ــة بالح الجامع

السياســات عــىل فرضيــة أن الجامعــات نفســها ينبغــي أن تكــون قــادرة عــىل الوصــول لنتائــج البحوث 

ــول  ــة الوص ــراءة سياس ــى ق ــال يرج ــىل مث ــاع ع ــا. لاط ــاظ عليه ــة والحف ــاء الكلي ــة بأعض الخاص

ــول  ــات الوص ــن سياس ــد م ــىل العدي ــاع ع ــاً االط ــك أيض ــام ميكن ــا. ك ــة كاليفورني ــوح لجامع املفت

املفتــوح األخــرى املعمــول بهــا يف املؤسســات مبوقــع ROARMAP الــذي يجمــع املئــات مــن سياســات 

الوصــول املفتــوح مبــا فيهــا تلــك السياســات الخاصــة بالجامعــات، واملؤسســات البحثيــة، واملؤسســات 

ــة. األكادميي

بالنســبة ألمنــاء املكتبــات األكادمييــة املهتمــن بتطويــر سياســة الوصــول املفتــوح بجامعتهــم أو 

ــة  ــة أدوات )toolkit( متعلق ــر مجموع ــوح بتطوي ــول املفت ــارد للوص ــروع هارف ــام م ــتهم، ق مؤسس

بهــذا الشــأن. عــادًة مــا تنشــأ سياســات الوصــول املفتــوح مــن خــال املكتــب املســئول عــن االتصــال 

ــة  ــال تأدي ــن خ ــات م ــذه السياس ــة ه ــاعدة يف صياغ ــات املس ــاء املكتب ــن ألمن ــن ميك ــي، ولك العلم

ــك(. ــا إىل ذل ــة، وم ــة، واملرجعي ــن األدوار )التوعي ــة م ــة متنوع مجموع

ــول  ــات الوص ــر سياس ــجيع تطوي ــة يف تش ــات العام ــه السياس ــذي تلعب ــدور ال ــة إىل ال باإلضاف

املفتــوح عــىل املســتوى الجامعــي، ميكــن للسياســات العامــة أيضــاً أن تضمــن إتاحــة األبحــاث املمولــة 

مــن القطــاع العــام مبوجــب رشوط الوصــول املفتــوح. ويتــم تحقيــق ذلــك عــادة مــن خــال تضمــن 

اشــرتاطات تلــزم مشــاركة األعــامل التــي حصلــت عــىل أمــوال املنــح املقدمــة مــن الحكومــة أو الجهــات 

ــوح  ــص املفت ــداع و/أو الرتخي ــرتاطات اإلي ــىل اش ــاث ع ــل األبح ــمل دورات متوي ــا تش ــة. عندم الخري

للمنشــورات، فــإن زيــادة إمكانيــة الوصــول وفــرص إعــادة االســتخدام تضاهــي يف حــد ذاتهــا قيمــة 

متويــل البحــوث. فمثــاً تشــرتط سياســة الوصــول العــام )Public Access Policy( للمعاهــد الصحيــة 

ــن  ــع الباحث ــزم جمي ــة  )U.S. National Institutes of Health – NIH( أن:”... يلت ــة األمريكي الوطني

ــلت  ــون أَرَس ــلوا، أو أن تك ــأن يرس ــة ب ــة األمريكي ــة الوطني ــد الصحي ــن املعاه ــاً م ــوا متوي ــن تلق الذي

سياسات الجامعات

سياسة اإلتاحة العامة

6.1 الوصول المفتوح إلى الَمْعِرَفة

https://osc.universityofcalifornia.edu/open-access-policy/
https://osc.universityofcalifornia.edu/open-access-policy/
https://roarmap.eprints.org/
https://cyber.harvard.edu/hoap/Good_practices_for_university_open-access_policies
https://publicaccess.nih.gov/
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Na-( الــذي تديــره مكتبــة الطــب الوطنيــة األمريكيــة PubMed Central  نيابــة عنهــم، ملســتودع

tional Library of Medicine( نســخة إلكرتونيــة مــن املســّودات النهائيــة املُراجعــة مــن األقــران عنــد 

ــمي  ــخ الرس ــد التاري ــهراً بع ــاه 12 ش ــد أقص ــور يف موع ــا للجمه ــم إتاحته ــك ليت ــا، وذل ــول نره قب
للنــر...”.  3

ُعــرِض مــروع قانــون الوصــول العــادل إىل أبحــاث العلــوم والتكنولوجيــا واملعــروف اختصــاراً 

بـــ )FASTR( عــىل مجلــس النــواب ومجلــس الشــيوخ مــن عــام 2017-2012. كــام قـُـِدم هــذا القانون 

كذلــك إىل الكونغــرس األمريــي مــن 2017-2012 إال أنــه مل يتــم املوافقــة عليــه بعــد. إذا مــا وافــق 

الكونجــرس األمريــي عــىل هــذا القانــون، فإنــه ســيتطلب مــن الــوكاالت الفيدراليــة موازنــات بحثيــة 

إضافيــة تقــدر بواقــع 100 مليــون دوالر أمريــي أو أكــر ســنوياً إلتاحــة وصــول عامــة النــاس عــر 

اإلنرتنــت للمقــاالت البحثيــة الناتجــة عــن تلــك األبحــاث املمولــة، وذلــك يف غضــون 12-6 شــهراً بعــد 

نرهــا يف مجلــة علميــة خاضعــة ملراجعــة األقــران. إن إصــدار مثــل هــذا القانــون ســيضمن بــدوره 

ــن  ــن ويضم ــتخدمن املحتمل ــع املس ــاً لجمي ــام مجان ــاع الع ــن القط ــة م ــاالت املموَّل ــراءة املق ــة ق إتاح

إمكانيــة اســتخدام املقــاالت بالكامــل يف البيئــة الرقميــة، مــام يتيــح اســتخدام أدوات تحليــل حاســويب 

جديــدة يُرتََجــى منهــا إحــداث ثــورة يف عمليــة إجــراء البحــوث.

الوصول المفتوح إلى الَمْعِرَفة 6.1

https://publicaccess.nih.gov/policy.htm   .3

https://en.wikipedia.org/wiki/Fair_Access_to_Science_and_Technology_Research_Act
https://sparcopen.org/our-work/fastr/
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بالنســبة ألعضــاء الكليــة واملتعلمــن، قــد يبــدو الوصــول املفتــوح لهــم كعــامل جديــد ومخيــف، 

وبخاصــة مــع تزايــد ضغــوط النــر. هنــاك العديــد مــن األدلــة اإلرشــادية لكشــف األفــكار املغلوطــة 

حــول النــر العلمــي املفتــوح، ومــن املهــم للغايــة قراءتهــا بعنايــة لتبديــد أي مخــاوف أو ســوء فهــم 

يف املشــهد األكادميــي الحــايل

“الدليل امليداين ألوجه سوء الفهم حول الوصول املفتوح” بقلم بيرت سوبر 	 

”Peter Suber’s ”Field Guide to misunderstandings about Open Access

“ األفكار املغلوطة حول النر العلمي املفتوح” بواسطة جامعة مينسوتا	 

”.University of Minnesota ”Myths about Open Access Publishing

“ األفكار املغلوطة املتأصلِّة حول النر العلمي املفتوح للعلوم” بقلم مايك تيلور	 

”Mike Taylor’s ”Persistent Myths about open access scientific publishing

كشف األفكار المغلوطة حول الوصول المفتوح

6.1 الوصول المفتوح إلى الَمْعِرَفة

http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/04-02-09.htm#fieldguide
http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/04-02-09.htm#fieldguide
https://www.lib.umn.edu/openaccess/myths-about-open-access
https://www.lib.umn.edu/openaccess/myths-about-open-access
https://www.theguardian.com/science/blog/2012/apr/17/persistent-myths-open-access-scientific-publishing
https://www.theguardian.com/science/blog/2012/apr/17/persistent-myths-open-access-scientific-publishing


ماحظات ختامية
النشــر  أن  كمــا  العلمــي،  البحــث  تطويــر  فــي  رئيســيًا  دورًا  الجامعــات  تلعــب 
األكاديمــي هــو وســيلة أساســية لتواصــل أعضــاء الكليــة مــع الزمــاء وعامــة 
النــاس بشــأن النتائــج البحثيــة. يســتطيع أمنــاء المكتبــات، بصفتهــم منظميــن 
للمعرفــة داخــل المؤسســات، العمــل مــع الباحثيــن الجامعيين لارتقاء بمســتوى 
الوصــول إلــى المعلومــات. ويمكنهــم القيــام بذلــك مــن خــال العمــل علــى 
التثقيــف بشــأن الســؤالين “كيــف” و “لمــاذا” الوصــول المفتــوح، باإلضافــة إلــى 
اإلجابــة علــى األســئلة المتعلقــة بحقــوق التأليــف والنشــر، وتقديــم التوجيهــات 

ــة. ــر النشــر العلمــي فــي مجــاالت معين ــادة نطــاق وتأثي ــات لزي والتوصي
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الدراسية المفتوحة، 
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المفتوحة
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ــرة،  ــن فك ــارة ع ــوح عب ــم املفت إن التعلي

مــن  مجموعــة  كونــه  عــىل  عــاوة 

والسياســات،  واملامرســات،  املحتويــات، 

واألوســاط التــي إذا أُحِســن االســتفادة 

ــخص يف  ــاعد كل ش ــن أن تس ــا ميك منه

تعليميــة  مــواد  إىل  للوصــول  العــامل 

بتكلفــة  ومفتوحــة  وفعالــة،  مجانيــة، 

ــش  ــن نعي ــر. نح ــاوي الصف ــية تس هامش

ــث  ــات، حي ــرة املعلوم ــم بوف ــامل يتس يف ع

يســتطيع فيــه كل شــخص، وألول مــرة يف 

ــا  ــىل كل م ــخ البــري، الحصــول ع التاري

ــوارد  ــّد امل ــم. وتَُع ــن تعلي ــه م ــب في يرغ

 Open Educational( ــة ــة املفتوح التعليمي

Resources – OER( هــي العامــل الرئيي 

يف خلــق هــذا التحــوُّل يف التعلٌّــم. املــوارد 

التعليميــة املفتوحــة عبــارة عــن مــواد 

تعليميــة يتــم مشــاركتها مــع عامــة النــاس 

بــدون تكلفــة مــع الحصــول عــىل أذونــات 

ــاركته  ــوى ومش ــتخدام املحت ــة الس قانوني

ــة. ــه بحري ــاء علي والبن

ــة” يف  ــة “مفتوح ــى كلم ــد معن تحدي

التعليميــة  املــوارد  ســياق مصطلــح 

املفتوحــة

التعليميــة  املــوارد  بــن  التفريــق 

املفتوحــة، والكتــب الدراســية املفتوحــة، 

واملناهــج الدراســية املفتوحــة، واملقررات 

االلكرتونيــة املفتوحــة واســعة االنتشــار 

اختصــاراً  عليهــا  يطلــق  والتــي 

.)MOOCs( “املوكــس” 

مخرجات التعليم
1

2

6.2
الموارد التعليمية 
المفتوحة، الكتب 

الدراسية المفتوحة، 
المناهج الدراسية 

المفتوحة
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ترجع أسباب توافر املوارد التعليمية املفتوحة إىل اآليت:
ــخها، 	  ــة، ونس ــوارد الرقمي ــن امل ــن تخزي ــة4 وميك ــة رقمي ــب( بصيغ ــة )يف الغال ــوارد التعليمي ــأت امل نش

ــر؛ ــل إىل الصف ــكاد تص ــة ت ــا بتكلف وتوزيعه

يَُسهَّل اإلنرتنت عىل عامة الناس مشاركة املحتوى الرقمي؛	 

تتيــح رخــص املشــاع اإلبداعــي االحتفــاظ بحقــوق التأليــف والنــر بطريقــة ســهلة وقانونيــة، واملشــاركة 	 

القانونيــة للمــوارد التعليميــة مــع جميــع العــامل.

نظــراً ألننــا نســتطيع مشــاركة مــواد تعليميــة فعالــة مــع العــامل أجمــع بتكلفــة تــكاد تصــل إىل الصفر5، 

يزعــم الكثــر مــن النــاس أن الرتبويــن والحكومــات التــي تدعــم التعليــم العــام يقــع عــىل عاتقهــا التــزام 

معنــوي وأخاقــي للقيــام بذلــك. يكمــن هــذا الجــدال عــىل افــرتاض أن التعليــم مبنــي أساســاً عــىل تبــادل 

املعرفــة واألفــكار. وتعتقــد منظمــة املشــاع اإلبداعــي أن املــوارد التعليميــة املفتوحــة ســتحّل محــّل جــزء كبــر 

ــذا  ــل ه ــول ملث ــيؤدي التح ــة. وس ــدورات األكادميي ــتخدم يف ال ــة املس ــوق امللكي ــمول بحق ــوى املش ــن املحت م

النمــوذج إىل خلــق املزيــد مــن الفــرص االقتصاديــة واملزايــا االجتامعيــة العادلــة عــىل مســتوى العــامل دون 

التضحيــة بجــودة محتــوى التعليــم.

ــة  ــة: بيئ ــة املفتوح ــوارد التعليمي امل

ــطة  ــاة بواس ــود للحي ــم تع التعلي

opensourceway رخصــة نَْســُب 

باملثــل  الرتخيــص   - املُصنَّــف 

اإلصــدار 2.0

5.  يف حني أن التكلفة يف العديد من الدول )كام هو الحال يف العديد من الدول األعضاء يف االتحاد األورويب(، قد ال متثل مشكلة يف حد ذاتها، إال أن حقوق 

التأليف والنر املُقيِّدة وحقوق االستخدام العادل / التعامل العادل الضيقة ميكن أن تحد من طرق التدريس الجديدة.

4.  نشأت معظم املوارد التعليمية املفتوحة بصيغة “رقمية”، إال أنه ميكن أن تتاح املوارد التعليمية املفتوحة للمتعلمني بصيغة رقمية ومطبوعة عىل حد 

سواء. وبالطبع فإن املوارد التعليمية املفتوحة املتوفرة بصيغة رقمية أسهل يف املشاركة والتعديل وإعادة التوزيع، ولكن التوفر بصيغة رقمية ال يُضِفي عليها 

صفة موارد تعليمية مفتوحة من عدمه.

https://flickr.com/photos/opensourceway/4371000818
https://flickr.com/photos/opensourceway/4371000818
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://flickr.com/people/opensourceway
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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هــل مــن املعقــول أن يكــون التعليــم يف عــر اإلنرتنــت أكــر تكلفــة وأقــل مرونــة مــام كان عليــه الحــال 

ــدم أي يشء  ــى. ال ميكــن أن يق ــة مــن أي وقــت م ــم أكــر أهمي ــح التعلي ــد أصب ــال الســابقة؟ لق يف األجي

آخــر مثــل مــا يقدمــه التعليــم يف االرتقــاء الســعادة والرخــاء واألمــن لــدى األفــراد والعائــات واملجتمعــات. 

يف الوقــت الــذي تجــري فيــه العديــد مــن التجــارب املثــرة لاهتــامم واملفيــدة خــارج التعليــم الرســمي، إال أن 

الدرجــات العلميــة، والشــهادات، وغرهــا مــن املؤهــات التــي متنحهــا املؤسســات الرســمية ال تــزال تحظــى 

بأهميــة بالغــة يف تشــكيل نوعيــة حيــاة العديــد مــن النــاس حــول العــامل.

ميكــن للتعليــم الرســمي حتــى ولــو كان يف عــر اإلنرتنــت، أن يكــون أكــر تكلفــة وأقــل مرونــة مــن أي 

وقــت مــى. يقــوم نــارشو املــواد التعليميــة يف العديــد مــن الــدول بزيــادة رســوم الكتــب الدراســية وغرهــا 

ــة إىل  ــة الورقي ــن الطباع ــا م ــن انتقاله ــزء م ــا كج ــركات ذاته ــذه ال ــت ه ــر قام ــكل كب ــوارد. وبش ــن امل م

الطباعــة الرقميــة، باالنتقــال بالفعــل مــن منــوذج يقــوم فيــه املتعلمــون بــراء وامتــاك الكتــب إىل منــوذج 

“انســيايب” يتيــح لهــم الوصــول للمــواد لفــرتة محــدودة.

باإلضافــة لذلــك، يطــور النــارشون باســتمرار تقنيــات تقييديــة تحــّد مــام يســتطيع أن يفعلــه املتعلمــون 

وأعضــاء الكليــة يف املــوارد املتــاح لهــم الوصــول إليهــا مؤقتــاً، ويشــمل ذلــك ابتــكار طــرق جديــدة لحظــر 

الطباعــة، ومنــع اســتخدام طريقــة القــص واللصــق، وتقييــد مشــاركة املــواد بــن األصدقــاء.

السؤال الهام / ما أهمية الموضوع
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http://www.unesco.org/new/en/communica� :6.  التعريف املشتق ملؤسسة املشاع اإلبداعي من تعريف اليونسكو للموارد التعليمية املفتوحة

tion�and�information/access�to�knowledge/open�educational�resources

7.  تم صياغته بواسطة مسئويل اتصال املوارد التعليمية املفتوحة: وهو تحالف يف أمريكا الشاملية يضم منارصي التعليم املفتوح الذين يعملون مبجال 

oer�comms@googlegroups.com االتصال الخاص باملوارد التعليمية املفتوحة

ــة لــي تــرح ألحــد األشــخاص مــا املقصــود باملــواد  أو ميكنــك اســتخدام هــذا التعريــف األقــل تقني

ــة: ــة املفتوح التعليمي

املــوارد التعليميــة املفتوحــة عبــارة عــن مــواد تعليميــة ميكــن تنزيلهــا مــن عــىل االنرتنــت، وتحريرهــا، 
ومشــاركتها مجانــاً لتقديــم خدمــة أفضــل لجميــع الطــاب .7

وعــىل النقيــض مــن املــواد التعليميــة التقليديــة، التــي تصبــح بصفــة مســتمرة أكــر كلفــة وأقــل مرونة، 

فــإن املــواد التعليميــة املفتوحــة توفــر اإلذن املجــاين للجميــع ويف كل مــكان لتنزيلهــا، وتحريرهــا، ومشــاركتها 

مــع اآلخريــن. ويقــدم ديفيــد وايــيل )David Wiley( تعريفــاً شــائعاً آخــر، ينــص عــىل أن املــواد التعليميــة 

املرخصــة بطريقــة متنــح اإلذن لعامــة النــاس ملامرســة أنشــطة اذونــات الــراءات الخمســة )5Rs( هــي فقــط 

تلــك املــوارد التــي ميكــن اعتبارهــا مــوارد تعليميــة مفتوحة.وتشــمل أذونــات الــراءات الخمســة اآليت:

لــي نبــدأ حديثنــا حــول هــذا املوضــوع برجــاء مشــاهدة هــذا الفيديــو ملــاذا املــوارد التعليميــة املفتوحة؟ 

)مــدة العــرض 03:48( تعتــر املــوارد التعليميــة املفتوحــة مــواد تدريســية، وتعليميــة، وبحثيــة متاحــة يف أي 

وســيط مــن الوســائط ضمــن املِلــك العــام أو قــد تكــون اُِصــدرت مبوجــب ترخيــص مفتــوح يســمح لآلخريــن 
الوصــول إليهــا، واســتخدامها، وتعديلهــا، وإعــادة توزيعهــا بــدون تكلفــة . 6

اكتساب المعاِرف األساسية
الموارد التعليمية المفتوحة والكتب الدراسية المفتوحة

مــا هــي اآلثــار املرتتبــة عليــك شــخصياً وعــىل معارِفــك مــن ارتفــاع تكاليــف املــواد التعليميــة وانخفاض 

مرونتهــا؟ مــا هــو الــدور الــذي تتخيــل أن تكــون قــد لعبتــه حقــوق التأليــف والنــر القامئــة عــىل “جميــع 

ــن  ــبة للمتعلم ــة بالنس ــض املرون ــف وخف ــادة التكالي ــة يف زي ــن ذات الصل ــة” والقوان ــوق محفوظ الحق

واملعلمــن؟

تأمل شخصي / ما أهمية الموضوع بالنسبة لك؟

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/open-educational-resources
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/open-educational-resources
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/open-educational-resources
http://opencontent.org/definition/
https://www.youtube.com/watch?v=qc2ovlU9Ndk


27 المشاع اإلبداعي ألمناء المكتبات

الموارد التعليمية المفتوحة، الكتب الدراسية المفتوحة، المناهج الدراسية المفتوحة 6.26.2 الموارد التعليمية المفتوحة، الكتب الدراسية المفتوحة، المناهج الدراسية المفتوحة

إن أســهل طريقــة للتأكــد مــن كــون أحــد املــوارد التعليميــة يعــد مــورداً تعليميــاً *مفتوحــاً* يوفــر لــك 

ــم ترخيصــه بإحــدى  ــام أو إذا ت ــك الع ــن املِل ــا كان املــورد ضم ــد إذا م ــراءات الخمســة هــو تحدي ــات ال أذون

 CC( ــف رخــص املشــاع اإلبداعــي التــي تســمح بتأليــف أعــامل مشــتقة منــه - مثــل رخصــة نَْســُب املُصنَّ

ــر  ــف � غ ــُب املُصنَّ ــة نَْس ــل )BY�SA(، أو رخص ــص باملث ــف � الرتخي ــُب املُصنَّ ــة نَْس BY(، أو رخص

.)BY�NC�SA( ــل ــص باملث ــاري � الرتخي ــر تج ــف � غ ــُب املُصنَّ ــة نَْس ــاري )BY�NC(، أو رخص تج

ــدى  ــم إح ــون حج ــن أن يك ــام. فيمك ــكال واألحج ــع األش ــة يف جمي ــة املفتوح ــوارد التعليمي ــر امل تتوف

ــراً  ــون كب ــن أن يك ــيل )simulation(، وميك ــهد متثي ــو أو مش ــم فيدي ــر حج ــوح بصغ ــم املفت ــوارد التعلي م

بحجــم برنامــج كامــل ملنــح شــهادة علميــة. وقــد يكــون مــن الصعــب، أو عــىل األقــل ميكــن أن يســتهلك وقتــاً 

طويــاً، قيــام املدرســون بتجميــع املــوارد التعليميــة املفتوحــة يف مجموعــة شــاملة تكفــي الســتبدال كتــاب 

ــة  ــوارد التعليمي ــع امل ــم جم ــا يت ــاً م ــبب غالب ــذا الس ــر. وله ــف والن ــوق التألي ــب حق ــي مبوج درايس محم

املفتوحــة وعرضهــا بطــرق تشــبه كتابــاً دراســياً تقليديــاً لتســهيل فهــم واســتخدام املعلمــن لتلــك املــوارد. 

ــي  ــة املفتوحــة الت ــوح” يعنــي مجموعــة مــن املــوارد التعليمي ــاب درايس مفت ــح “كت وببســاطة فــإن مصطل

ــن  ــة م ــىل أمثل ــاع ع ــتخدام. لاط ــة االس ــهيل عملي ــل تس ــن أج ــدي م ــاب درايس تقلي ــكل كت ــت يف ش نُِظَم

الكتــب الدراســية املفتوحــة يف عــدد مــن التخصصــات، برجــاء زيــارة موقــع OpenStax، أو مكتبــة الكتــب 

الدراســية املفتوحــة )Open Textbook Library( أو مــروع الكتــب الدراســية املفتوحــة لريتيــش كولومبيــا 

)BC Open Textbook Project( ويف أحيــان أخــرى، يتــم تجميــع املــوارد التعليميــة املفتوحــة وتقدميهــا يف 

الموارد التعليمية المفتوحة والكتب الدراسية المفتوحة
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يف عــام 2007، بــدأ كاً مــن ديفيــد  وييل وأليــك  كــوروس تجربة “املســاقات املفتوحــة”. واعتمدت 

فكــرة املســاق املفتــوح عــىل أن يُتــاح إىل عامــة النــاس املناهــج ونصــوص القــراءة ومقاطــع الفيديــو 

واملصــادر األخــرى التــي كانــت تســتخدم يف التدريــس بالفصــول الدراســية التــي توفرهــا الجامعــة 

رســميًا، وأن توّجــه دعــوة إىل عامــة النــاس للمشــاركة يف املســاق مــن خــال القــراءة ومشــاهدة مقاطع 

ــية  ــات الدراس ــامل الواجب ــي وإك ــل االجتامع ــائل التواص ــىل وس ــات ع ــاركة يف املناقش ــو واملش فيدي

ــىل  ــوا ع ــمين مل يحصل ــر الرس ــاركن غ ــن أن املش ــمين. يف ح ــاق الرس ــاب املس ــع ط ــاون م بالتع

ــول أو دفــع  ــب القب ــا أن يتقدمــوا بطل شــهادة معتمــدة مــن الجامعــات لكــن مل يتوجــب عليهــم أيًض

رســوم دراســية. وكانــت إدارة املســاق املفتــوح تســتلزم أن يســتخدم املعلمــون مــوارد التعليــم املفتوحــة 

)OER( حتــى يتســنى لكافــة املشــاركن يف املســاق ســواء الرســمين أو غــر الرســمين الوصــول إليهــا 

واســتخدامها.

Con- 2008، اشــرتك كاً جــورج ســيمنز وســتيفن داونــز يف تقديــم مســاقًا مفتوًحــا عــن  يف عــام

ــذا  ــذب ه ــة(.  ج ــة املرتبط ــة واملعرف nectivism and  Connected Knowledge )CCK08( )الرتابطي

املســاق عــدًدا كبــرًا مــن املشــاركن الــذي تجــاوز عددهــم 2000 متعلــم وهــو مــا يفــوق املشــاركن 

ــف  ــز دي ــم حف ــدد الضخ ــذا الع ــوروس. ه ــيل وك ــا وي ــي قدمه ــام 2007 الت ــاقات ع ــع مس يف جمي

كورمــر إىل أن يشــر إىل مســاق CCK08 باعتبــاره “مســاقًا هائــاً مفتوًحــا عــر اإلنرتنــت” أو مــووك، 

يف إشــارة إىل massively multiplayer online role-playing games )ألعــاب تقّمــص األدوار كثيفــة 

الاعبــن عــىل اإلنرتنــت( التــي أصبحــت شــائعة يف أواخــر التســعينيات. شــاهد هــذا الفيديــو الــذي 

)MOOC( المساقات الهائلة المفتوحة عبر اإلنترنت
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صــورة مناهــج دراســية رقميــة. لاطــاع عــىل أمثلــة مــن املناهــج الدراســية املفتوحــة، برجــاء زيــارة موقــع 

.Lumen Learning و )Open Education Consortium( ــوح ــم املفت ــدويل للتعلي ــاد ال االتح

إىل جانــب مــا تُظِهــره األبحــاث مــن توفــر املتعلمــن للــامل عنــد اســتخدام معلميهــم املــوارد التعليميــة 

ــار املعلمــون للمــوارد  ــد اختي ــل املتعلمــن بشــكل أفضــل عن ــة تحصي ــر أيضــاً إمكاني املفتوحــة، فإنهــا تُظِه

التعليميــة املفتوحــة بــدالً مــن املــواد التعليميــة املحميــة مبوجــب حقــوق التأليــف والنــر.

تقــوم مجموعــة واســعة مــن األفــراد، واملنظــامت، والحكومــات بتدعيــم فكــرة املــوارد التعليميــة املفتوحــة 

بقــوة، كــام يتضــح مــن وثائــق مثــل إعــان كيــب تــاون للتعليــم املفتــوح )2007(،  و عــان باريــس بشــأن 

املــوارد التعليميــة املفتوحــة خــال منتــدى اليونســكو )2012(، وخطــة عمــل ليوبليانــا بشــأن املــوارد التعليمية 

املفتوحــة التــي اعتمدتهــا اليونســكو حديثــاً )2017(.

http://eci831.wikispaces.com/Session+List
http://web.archive.org/web/20090221092559/http:/ltc.umanitoba.ca/connectivism/
http://web.archive.org/web/20090221092559/http:/ltc.umanitoba.ca/connectivism/
http://web.archive.org/web/20090221092559/http:/ltc.umanitoba.ca/connectivism/
https://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course
https://en.wikipedia.org/wiki/Massively_multiplayer_online_role-playing_game
https://courses.lumenlearning.com/catalog/lumen
http://www.oeconsortium.org/courses/
http://www.oeconsortium.org/courses/
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/1700/2833
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12528-015-9101-x
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/2686/3967
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/open-educational-resources/what-is-the-paris-oer-declaration/
http://www.capetowndeclaration.org/read-the-declaration
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/open-educational-resources/what-is-the-paris-oer-declaration/
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يصــف املســاقات الهائلــة املفتوحــة عــر اإلنرتنــت: بعنــوان “?What is a MOOC” )مــا هــو املــووك؟(  

CC-BY 3.0 ،الــذي يقدمــه ديــف  كورمــر

ــتانفورد  ــن س ــج م ــرت نورفي ــرون وبي ــتيان ث ــام سيباس ــام 2011، ق ــنوات، يف ع ــرور س ــد م بع

بتدريــس مســاق عــر اإلنرتنــت يف مجــال الــذكاء االصطناعــي الــذي مل يســتخدما فيــه مــوارد التعليــم 

ــذا  ــام ه ــائل اإلع ــت وس ــا وصف ــان م ــاركة. ورسع ــىل املش ــاس ع ــة الن ــا عام ــام حث ــة ولكنه املفتوح

املســاق بأنــه أحــد املســاقات الهائلــة املفتوحــة عــر اإلنرتنــت. يف هــذه الحالــة، أثــرت تســمية مــووك 

ــح  ــى أصب ــت حت ــر اإلنرتن ــة ع ــة املفتوح ــاقات الهائل ــار املس ــوح” يف إط ــى “مفت ــوح معن ــىل وض ع

معنــاه التقديــم املفتــوح )ألي شــخص يرغــب يف االنضــامم( بــدالً مــن املحتــوى ذي الرتخيــص املفتــوح.

وأصبــح اليــوم يف الســاحة العديــد مــن موفــري املســاقات الهائلــة املفتوحــة عــر اإلنرتنــت الهادفة 

ــا  ــم جميًع ــن أنه ــا edX وCoursera وFutureLearn. يف ح ــح منه ــة للرب ــر الهادف ــح وغ إىل الرب

يوفــرون لعامــة النــاس انتفاًعــا حــرًا/ تقديــم مفتــوح لكافــة مســاقاتهم إال أن أي مــن هــذه املنظــامت ال 

تلتــزم بإنشــاء مــوارد التعليــم املفتوحــة أو اســتخدامها عــىل غــرار مؤلفــي املســاقات الهائلــة املفتوحــة 

ــة  ــة املفتوح ــرة الهائل ــاقات األخ ــذه املس ــس ه ــة تدري ــف طريق ــام تختل ــن. ك ــت األصلي ــر اإلنرتن ع

عــر اإلنرتنــت اختافـًـا ملحوظـًـا عــن املامرســات املتنوعــة واملرتبطــة باملســاقات الهائلــة املفتوحــة عــر 

اإلنرتنــت األوىل الخاصــة بكورمــر املوضحــة يف الفيديــو أعــاه.

بوجــه عــام أصبحــت املســاقات الهائلــة املفتوحــة عــر اإلنرتنــت مؤخــرًا تســر عــىل نســق واحــد 

وغــر مجديــة حيــث تعتمــد بشــكل عــام عــىل مشــاهدة مقاطــع فيديــو قصــرة واإلجابــة عــن أســئلة. 

يصــف تــوين  بيتــس املســاقات الهائلــة املفتوحــة عــر اإلنرتنــت التــي تعتمــد عــىل النمــوذج املفتــوح 

ــم  ــيًا باس ــا مؤسس ــع نظاًم ــي تتب ــة والت ــاقات املتامثل ــم  cMOOCs واملس ــايف األول باس واالستكش

.xMOOCs

الموارد التعليمية المفتوحة، الكتب الدراسية المفتوحة، المناهج الدراسية المفتوحة 6.26.2 الموارد التعليمية المفتوحة، الكتب الدراسية المفتوحة، المناهج الدراسية المفتوحة

https://www.youtube.com/watch?v=eW3gMGqcZQc
https://www.youtube.com/watch?v=eW3gMGqcZQc
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://web.archive.org/web/20120106211649/https:/www.ai-class.com/
http://web.archive.org/web/20120106211649/https:/www.ai-class.com/
https://www.futurelearn.com/
http://coursera.com/
http://edx.org/
http://www.tonybates.ca/2014/10/13/comparing-xmoocs-and-cmoocs-philosophy-and-practice/


ماحظات ختامية
إن المــوارد التعليميــة المفتوحــة ســواء تــم تنظيمهــا فــي شــكل كتــب دراســية 
ــات  مفتوحــة أو مناهــج دراســية مفتوحــة، تمنــح مجموعــة واســعة مــن األذون
للمعلميــن، والمتعلميــن، وغيرهــم ممــا يجعــل التعليــم أقــل كلفــة وأكثــر مرونــة. 
وتتيــح هــذه األذونــات أيضــًا القيــام بالتجــارب واالبتــكار الســريع والمنخفــض 
التكلفــة، كمــا رأينــا ســابًقا فــي المقــررات االلكترونيــة المفتوحة واســعة االنتشــار 

.)MOOCs( ”والتــي يطلــق عليهــا اختصــارًا “الموكــس
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نحــن نعيــش يف عــر تســود فيــه الثقافة 

ــن  ــب م ــا يتطل ــو م ــة وه ــة والحي البري

ــة  ــة مامئ ــوارد تعليمي ــر م ــن توف املعلم

ــىل  ــور ع ــدرايس، إال أن العث ــل ال يف الفص

ــادة  ــن وإع ــخاص آخري ــة ألش ــامل رائع أع

ــيطاً.  ــراً بس ــاً أم ــس دامئ ــتخدامها لي اس

ــور  ــة العث ــدة كيفي ــذه الوح ــتعلِّمك ه س

عــىل املــوارد التعليميــة املفتوحــة لآلخريــن 

فصولــك  يف  الســتخدامها  وتعديلهــا 

ــية. الدراس

هامــاً  دوراً  املكتبــات  أمنــاء  يلعــب 

وتوصيــف،  وتطويــر،  اكتشــاف،  يف 

وترخيــص، وتنظيــم ومشــاركة املــوارد 

ــاء  ــاح ألمن ــام يت ــة. ك ــة املفتوح التعليمي

اســتخدام  تشــجيع  فرصــة  املكتبــات 

ودعمهــا.  املفتوحــة  التعليميــة  املــوارد 

ــج  ــدة إىل نه ــذه الوح ــدك ه ــوف ترش س

ــة  ــوارد التعليمي ــتخدام امل ــم اس ــيل لدع عم

املفتوحــة.

6.3
العثور على الموارد 
وتقييمها وتعديلها

العثــور عــىل املــوارد التعليميــة املفتوحة 

مفتوحــة  رقميــة  مســتودعات  يف 

جوجــل،  بحــث  ومحــرك  املصــدر، 

ومحــرك البحــثCC Search، ومنصــات 

ــرى. ــة أخ الكرتوني

 / اســتخدام  إعــادة  كيفيــة  تقييــم 

تعديــل / إعــادة مــزج املــوارد التعليميــة 

ــا. ــر عليه ــي تع ــة الت املفتوح

بيــان كيفيــة اســتخدام عــدد من املــوارد 

التعليميــة املفتوحــة املختلفــة معــاً، 

ــة  ــون الرخص ــىل أن تك ــز ع ــع الرتكي م

ــم. ــام بينه ــة في متوافق

مخرجات التعليم
1

2

3

العثور على الموارد وتقييمها وتعديلها 6.3



33 المشاع اإلبداعي ألمناء المكتبات

مخرجات التعليم

السؤال الهام / ما أهمية الموضوع؟
مــا هــي املهــارات واملعرفــة الازمــة للعثــور عــىل املــوارد التعليميــة املفتوحــة التــي تحتــاج إليهــا أنــت 

ــة  ــوارد املفتوح ــل امل ــن أفض ــث ع ــوح، فابح ــي املفت ــم العامل ــع التعلي ــتنضم إىل مجتم ــت س ــك؟ إذا كن وطاب

ــوح، وينبغــي أن  ــد مــن خــال طرحــه كمــورد تعليمــي مفت ــك الجي ــدرايس، وقــم مبشــاركة عمل ملنهجــك ال

تعــرف - وتعــرف كذلــك كيــف تعلــم اآلخريــن – كيفيــة العثــور عــىل املــوارد ذات الرخــص املفتوحــة وتقييمها 

وتعديلهــا. مــاذا لــو أردنــا أن نفكــر مــن منظــور أوســع ... مــا هــو تأثــر التعليــم املفتــوح عــىل مســتوى 

العــامل أجمــع؟

كيــف يكــون االنفتــاح، وفرصــة إجــراء التعديــات، وإعــادة مــزج ومشــاركة املحتــوى مــن شــأنهم تــرك 

تأثــر محتمــل عــىل نطــاق عاملــي؟ إذا كان بإمــكان عامــة النــاس الوصــول إىل املعرفــة املتاحــة يف العــامل 

ــات  ــع التحدي ــل م ــا للتعام ــد نجده ــي ق ــدة الت ــرص الجدي ــي الف ــام ه ــة، ف ــة خاق ــا بطريق ــادة مزجه وإع

العامليــة )مثــل أهــداف التنميــة املســتدامة لألمــم املتحــدة(؟

العثور على الموارد وتقييمها وتعديلها 6.3
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https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://unsplash.com/@tiagoaguiar
https://unsplash.com/photos/E1X0Oa77f5U
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6.2 العثور على الموارد وتقييمها وتعديلها

تأمل شخصي / ما أهمية الموضوع بالنسبة لك
أيــن تجــد حاليــاً مــوارد التعلــم الخاصــة بــك؟ هــل تبحــث عــن بدائــل مفتوحــة للمــواد التــي تســتخدمها 

حاليــاً؟ كيــف تقيـّـم مــواردك التعليميــة الحاليــة، وكيــف ميكنــك تطبيــق هــذه التدابــر عــىل املحتــوى املُرخص 

ــص املفتوحة؟ بالرخ

مبجرد تحديد املوارد التعليمية التي تستخدمها حالياً، اسأل نفسك األسئلة التالية:

هل هذه املوارد متاحة لجميع املتعلمن لدّي؟	 

هل ميكنني أنا واملتعلمون لدّي االحتفاظ بنسخة من هذه املوارد بشكل دائم؟	 

هــل ميتلــك فصــيل الــدرايس الحقــوق القانونيــة لتصحيــح األخطــاء، وتحديــث املحتــوى القديــم أو 	 

غــر الدقيــق، وتحســن العمــل، ومشــاركته مــع املعلمــن اآلخريــن يف أنحــاء العــامل أجمــع؟

هل ميكن أن يساهم املتعلمون لدّي يف تحسن مواردنا التعليمية كجزء من منهجهم الدرايس؟	 

إذا كانــت اإلجابــة عــىل هــذه األســئلة هــي: “ال”؛  فإنــك يف الغالــب تســتخدم مــوارد تعليميــة ال تتيــح 

األذونــات القانونيــة التــي تحتــاج إليهــا أنــت واملتعلمــن لديــك للقيــام مبــا ترغــب فيــه.

ــة مفتوحــة، كــام أن بعــض  ــاح عــىل شــبكة اإلنرتنــت مطــروح كمصــادر تعليمي ليــس كل مــا هــو مت

ــراءات  ــات ال ــطة أذون ــة أنش ــة ملامرس ــات القانوني ــا األذون ــون لديه ــد ال يك ــة” ق ــامة “مفتوح ــامل املس األع

الخمســة )5Rs(. إذن كيــف ميكنــك التعــرف عــىل املــوارد التعليميــة املفتوحــة وكيــف تختــار أيــاً منها يناســب 

فصلــك الــدرايس بشــكل أفضــل؟

ــة  ــوارد التعليمي ــتخدام امل ــوة األوىل الس ــل الخط ــتخدامها ميث ــد اس ــي تري ــوارد الت ــىل امل ــور ع إن العث

املفتوحــة يف فصلــك الــدرايس. ويعــد اكتشــاف املــوارد أحــد العوائــق األساســية التــي تواجــه املعلمــون الذيــن 

يســتخدمون املــوارد التعليميــة املفتوحــة. إال أنــه لحســن الحــظ يوجــد العديــد مــن الُســبل املعروفــة للبحــث 

عــن املــوارد التعليميــة املفتوحــة.

اكتساب المعاِرف األساسية
العثور على الموارد

العثور على الموارد وتقييمها وتعديلها 6.3
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6.2 العثور على الموارد وتقييمها وتعديلها

العثور على الموارد

بدايــة وكمقدمــة قصــرة عــن كيفيــة العثــور عــىل املــوارد التعليميــة املفتوحــة، برجــاء مشــاهدة هــذا 

ــة مفتوحــة؟” )مــدة العــرض 1:31( الفيديــو “كيــف أســتطيع العثــور عــىل مــوارد تعليمي

قــم مبراجعــة رسيعــة ملشــاريع املــوارد التعليميــة املفتوحــة واألشــخاص املســاهمن فيهــا عــىل خريطــة 

ــوارد  ــة للم ــطة العاملي ــن األنش ــرة ع ــن فك ــة )OER World Map( لتكوي ــة العاملي ــة املفتوح ــوارد التعليمي امل

ــة املفتوحــة. التعليمي

هنــاك العديــد مــن املواقــع التــي تقــوم بإيــواء مجموعــات هائلــة مــن املــوارد التعليميــة املفتوحــة )عــىل 

ســبيل املثــال موقــع

 Wikimedia Commons(، ومــع ذلــك فبعــض الجامعــات أنشــأت أيضــاً خدمــات ومســتودعات رقميــة 

خاصــة بهــا إليــواء مواردهــا التعليميــة املفتوحــة. وميكــن كخطــوة أوىل جيــدة إجــراء بحــث عــام عــن املــوارد 

التعليميــة املفتوحــة باســتخدام محــرك البحــث املتقــدم يف جوجــل )Google Advanced Search( وتصفيــة 

النتائــج حســب “حقــوق االســتخدام” )Usage Rights( )باســتخدام القامئــة املنســدلة أســفل الشاشــة(. راجــع 

مشــاركة جوجــل حــول كيفيــة اســتخدام األداة بفعاليــة.

كذلــك توجــد مجموعــة متنوعــة مــن مســتودعات مــوارد التعليــم املفتوحــة التــي تســتضيف و/أو ترتبــط 

ــم ترتيبهــا  ــك املســتودعات ويت ــل يضــم تل ــوح. يحتفــظ  املشــاع  اإلبداعــي بدلي مبحتــوى ذي ترخيــص مفت

حســب نــوع املحتــوى )صــور، مقاطــع فيديــو، مقاطــع صوتيــة، كتــب دراســية، مســاقات، إىل غــر ذلــك(.

إذا أردت معرفــة املزيــد عــن أكــر الخيــارات العامــة شــيوًعا للبحــث عــن مــوارد التعليــم املفتوحــة، اقــرأ 

Open Washington course module )وحــدة مســاق واشــنطن املفتــوح(.

قــد تفيــد مــوارد التعليــم املفتوحــة أمنــاء املكتبــات يف تصميــم نظــام LibGuides وإنشــاء مــواد تعليمية 

للعــروض التقدمييــة والزيــارات إىل الفصــول وتوجيــه املســتفيدين إىل املــوارد املجانيــة املفتوحــة املتوفــرة عىل 

الويــب. توفــر جامعــة واليــة كاروالينــا الشــاملية دليــل شــامل لهيئــة التدريــس عــن مــوارد التعليــم املفتوحــة 

ألمنــاء املكتبــات العاملــن مبقرتحــات منحــة Alt-Textbook ولاســتخدام العــام يف الفصــل الدرايس.

وعــن قريــب ســتقوم منظمــة املشــاع اإلبداعــي بإعــادة تصميــم محــرك البحــث CC Search  .  تســتطيع 

أن تستكشــف يف اإلصــدار التجريبــي )للصــور فقــط( عــىل موقــع 

8
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ــتتمكن  ــد، س ــرك CC Search الجدي ــن مح ــاء م ــد االنته https://ccsearch.creativecommons.org/ عن

مــن البحــث يف كافــة املشــاع اإلبداعــي - جميــع األعــامل ضمــن امللكيــة العامــة واألعــامل املرخصــة برخــص 

املشــاع اإلبداعــي املتاحــة عــىل اإلنرتنــت… مبــا يف ذلــك املــوارد التعليميــة املفتوحــة.

ــل  ــة قب ــة املفتوح ــوارد التعليمي ــم امل ــب تقيي ــه يج ــة فإن ــوارد التعليمي ــع امل ــع جمي ــال م ــو الح ــام ه ك

ــأن  ــاوف بش ــة مخ ــة املفتوح ــوارد التعليمي ــال امل ــدد يف مج ــن الج ــدى الرتبوي ــون ل ــد يك ــتخدامها. ق اس

الجــودة نظــراً ألن املــوارد التعليميــة املفتوحــة متاحــة مجانــاً وميكــن أن يكــون تربويــون آخــرون قــد قامــوا 

بإعــادة مزجهــا. وال تختلــف عمليــة اســتخدام وتقييــم املــوارد التعليميــة املفتوحــة عــن تقييــم املــوارد املحميــة 

ــة مرخصــة برخصــة مفتوحــة أو  مبوجــب حقــوق التأليــف والنــر التقليديــة. ســواًء كانــت املــواد التعليمي

ــدة، فأنــت أفضــل مــن يســتطيع الحكــم عــىل الجــودة ألنــك تعــرف مــا يحتاجــه املتعلمــن لديــك ومــا  مقيّ

يتطلبــه منهجــك.

تقييم الموارد
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تقييم الموارد

ــر  ــم. توف ــم جــودة وماءمــة مــوارد التعل ــات( بتقيي ــاء املكتب ــون وأمن ــواد )الرتبوي ــو امل يقــوم أخصائي

ــم الجــودة: ــر تقيي ــوى عــىل معاي ــة نظــم املعلومــات املشــرتكة )JISC( قامئــة تحت لجن

الدقة
مستوى 
اإلنتاج 
الفني

المائمة
للغرض سمعة 

المؤلف / 
المؤسسة

إتاحة
الوصول

احــرص عــىل أال تســمح ألي شــخص أن يخــرك بــأن املــوارد التعليميــة املفتوحــة “منخفضــة الجــودة” 

 SPARC OER( ــة املفتوحــة ــوارد التعليمي ــل نســف الخرافــات حــول امل ــة. وحســبام يشــر دلي ــا مجاني ألنه

ــة: Mythbusting Guide( مــن إعــداد التحالــف العلمــي للنــر واملــوارد األكادميي

يف هــذا العــامل الــذي أصبــح رقميــاً ومتصــاً بشــبكة اإلنرتنــت عــىل نحــو متزايــد، صــار القــول املأثور 

القديــم “أنــت تحصــل عــىل مــا تدفــع مقابلــه” قــوالً باليــاً عفــا عليــه الزمــن. تســتمر عمليــة تطويــر 

منــاذج جديــدة يف جميــع جوانــب املجتمــع مــام يؤثــر يف خفــض التكاليــف بشــكل كبــر أو إلغائهــا 

مــن عــىل عاتــق املســتخدمن، وقــد توســع انتشــار هــذا النــوع مــن االبتــكار ليطبــق أيضــاً يف املــوارد 

التعليميــة.

لقــد عمــل نــارشو املــوارد التعليميــة املفتوحــة عــىل التحقــق مــن جــودة مواردهــم. وقــد خضــع تأليــف 

العديــد مــن الكتــب الدراســية املفتوحــة ملبــادئ توجيهيــة صارمــة غطَّــت جوانــب التحريــر، والتأليــف، 

واملراجعــة مــن قبــل النظــراء، كام تســمح العديــد مــن املســتودعات الرقميــة للمــوارد التعليميــة املفتوحة 

بقيــام هيئــة التدريــس مبراجعــة املــواد )واالطــاع عــىل املراجعــات التــي قــام بهــا اآلخــرون(. عــاوة 

ــة  ــة املفتوح ــوارد التعليمي ــت أن امل ــي تثب ــة الت ــن األدل ــدة م ــة متزاي ــاً مجموع ــاك أيض ــك، هن ــىل ذل ع

ــم  ــك، تدعــم مخرجــات تعلُّ ــة - واألهــم مــن ذل ــاً وبجــودة عالي ميكــن أن تكــون بــدون تكلفــة إطاق

إيجابيــة لــدى الطــاب.
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كــام ينبغــي أيضــاً الحــرص عــىل عــدم االنجــرار إىل جــدل بشــأن “مــوارد التعليــم ذات الجــودة العاليــة 

أو املنخفضــة” يف حــن مــا ينبغــي أن يهتــم بــه الرتبويــون هــو “الفعاليــة”. برجــاء قــراءة هاتــن املقالتــن 

بقلــم ديفيــد وايــيل )David Wiley(: “توقــف عــن قــول ’جــودة عاليــة’“ و”حقيقــة - توقــف بالفعــل عــن 

قــول ’جــودة عاليــة’“.

ــؤدي  ــا ي ــو م ــة، وه ــر فعالي ــكل أك ــوارد بش ــتخدام امل ــن اس ــح للرتبوي ــم يتي ــال التعلي ــاح مبج االنفت

بــدوره إىل مخرجــات تعلُّــم ونتائــج أفضــل للطــاب. ميكــن إعــادة مــزج وتعديــل املــوارد التعليميــة املفتوحــة: 

مــن خــال تحديثهــا، ومواءمتهــا، وتحســينها محليــاً لتائــم احتياجــات املتعلمــن - ترجمــة املــوارد التعليميــة 

ــوم  ــاء ملواءمتــه مــع معايــر العل ــم األحي ــة، أو تعديــل كتــاب درايس مفتــوح يف عل املفتوحــة إىل لغــة محلي

ــة املفتوحــة مبــا  املعمــول بهــا عــىل املســتوى املحــيل، أو تعديــل مشــهد متثيــيل مطــروح باملــوارد التعليمي

يكفــل للطــاب ذوي اإلعاقــة الســمعية مــن الوصــول إليــه.

تعتــر أفــكار إعــادة املــزج والتعديــل أفــكاراً أساســية يف التعليــم. إن إعــادة االســتخدام اإلبداعــي للمــواد 

التــي ألفهــا تربويــون ومؤلفــون آخــرون يتخطــى أكــر مــن مجــرد كونــه بحثــاً عــن اإللهــام. فنحــن نقــوم 

بنســخ، وتعديــل، وتجميــع املــواد املختلفــة بغــرض صياغــة مــوارد تعليميــة للمتعلمــن لدينــا.

إعادة مزج واشتقاق الموارد

بعدســة  الصــورة 
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قــد يكــون دمــج وتجميــع املــواد التــي ألفهــا آخــرون مــن مصــادر مختلفــة أمــراً صعبــاً ليــس فقــط   

مــن منظــور تربــوي بــل أيضــاً مــن منظــور حقــوق التأليــف والنــر.

ــن( عامــة  ــن )أو ال مُتَكِّ متتلــك املــوارد التعليميــة الرقميــة عــر اإلنرتنــت أذونــات قانونيــة مختلفــة مُتَكِّ

النــاس مــن اســتخدام وإعــادة مــزج ومشــاركة تلــك املــوارد. وفيــام يــيل بعــض األمثلــة مــن هــذه التصنيفــات 

القانونيــة:

ة مبوجــب حقــوق  ــدَّ ــة العامــة )غــر املقي ميكــن إعــادة مــزج األعــامل املتاحــة ضمــن امللكي

ــل آخــر. ــف والنــر( يف أي عم التألي

األعــامل املحميــة مبوجــب حقــوق التأليــف والنــر واملتاحــة مجانــاً عــر اإلنرتنــت، والتــي ال 

تســتطيع اســتخدامها إال مبوجــب رشوط الخدمــة الخاصــة باملــروع املعنــّي، أو عــن طريــق 

اســتثناء أو تقييــد لحقــوق التأليــف والنــر، مثــل االســتخدام العــادل أو التعامــل العــادل.

ال تســمح جميــع األعــامل املحميــة مبوجــب حقــوق التأليــف والنــر املتاحــة يف صيــغ مغلقــة 

بــأن يقــوم عامــة النــاس بإعــادة مزجهــا أو تعديلهــا.

ــارك  ــف م ــن تألي ــن م ــري ف ــرات هكلب ــزج مغام ــادة م ــخص إع ــن ألي ش ميك

ــس كارول. ــف لوي ــن تألي ــب م ــاد العجائ ــس يف ب ــرات ألي ــن يف مغام توي

ــق  ــي يطل ــار والت ــعة االنتش ــة واس ــة املفتوح ــررات االلكرتوني ــن املق ــد م العدي

ــا،  ــاين ملحتوياته ــتخدام املج ــادة االس ــمح بإع ــس” )MOOCs( تس ــا “املوك عليه

ــع. ــادة التوزي ــزج، أو إع ــادة امل ــل، أو إع ــخ، أو التعدي ــمح بالنس ــن ال تس ولك

ــي ال  ــث الشــبي الت ــاح فقــط مــن خــال خدمــة الب ــج مت ــم ســيناميئ رائ فيل

ــا. ــط له ــىل راب ــول ع ــى الدخ ــتخدامها أو حت ــتطيع اس تس

مثال

مثال

مثال

العثور على الموارد وتقييمها وتعديلها 6.26.3 العثور على الموارد وتقييمها وتعديلها

https://www.gutenberg.org/ebooks/76
https://www.gutenberg.org/ebooks/11


المشاع اإلبداعي ألمناء المكتبات40

األعــامل املرخصــة برخــص املشــاع اإلبداعــي )وغرهــا مــن الرخــص املجانيــة( التــي تتيــح 

أذونــات وقيــود مختلفــة.

يســمح لــك موقــع ويكيبيديــا “Wikipedia” )مبوجــب رخصــة نَْســُب املُصنَّــف - 

الرتخيــص باملثــل )BY-SA(( بإعــادة اســتخدام محتــواه ألغــراض تجاريــة، بينام 

ــف  ــُب املُصنَّ ــة نَْس ــب رخص ــاو “WikiHow” )مبوج ــي ه ــع وي ــمح موق ال يس

- غــر تجــاري - الرتخيــص باملثــل )BY-NC-SA( بذلــك. ال ميكــن إعــادة مــزج 

مقالــة مــن ويكيبيديــا يف مقالــة أخــرى مــن ويــي هــاو.

مثال

إذا كنــت ترغــب يف معرفــة مــا هــي األعــامل املرخصــة برخــص املشــاع اإلبداعــي التــي ميكــن إعــادة 

مزجهــا يف أعــامل أخــرى مرخصــة برخــص املشــاع اإلبداعــي، فرجــاء إعــادة االطــاع عــىل جــدول إعــادة 

مــزج املشــاع اإلبداعــي الــذي درســناه يف القســم 4.4. عندمــا تــرى عامــة تأشــر )         ( باللــون األخــرض 

عنــد تقاطــع عملــن مرخصــن برخــص املشــاع اإلبداعــي، فإنــه ميكنــك إعــادة مــزج هذيــن العملــن. ولكــن 

عندمــا تــرى عامــة )         ( باللــون األســود، فإنــه ال ميكنــك إعــادة مــزج هذيــن العملــن املرخصــن برخــص 

املشــاع اإلبداعــي.

رخــص  جــدول 

اإلبداعــي  املشــاع 

CC Li-( ةاملتوافقــ

cense Compat-

 /)ibility Chart

املشــاع  رخصــة 

نَْســُب  اإلبداعــي 

ــدار  ــف اإلص املُصنَّ

4 . 0
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 )metadata standards( ــة ــات الوصفي ــر للبيان ــىل معاي ــة ع ــة املفتوح ــوارد التعليمي ــتند امل تس

تجعــل املحتــوى متاحــاً لاســتخدام، كــام تســمح بالبحــث، والتنظيــم، واإلدمــاج يف أنظمــة املحتــوى 

ــف،  ــن املؤل ــات ع ــن معلوم ــة أن تتضم ــات الوصفي ــن للبيان ــتك. وميك ــدى مؤسس ــاً ل ــودة حالي املوج

ــتخدمة  ــية املس ــامت الرئيس ــف، والكل ــم املَُصّن ــتوى تقيي ــوع، ومس ــال املوض ــف، ومج ــوان املَُصّن وعن

ــرى. ــة أخ ــات تصنيفي ــف، ومعلوم ــن املَُصّن ــث ع للبح

هنــاك العديــد مــن املصــادر لتضمــن الكتــب الدراســية املفتوحــة بســهولة يف مجموعــة املؤلفــات 

التــي تتكــّون منهــا مكتبتــك. فمثــاً منصــة UnGlue.it تحتــوي عــىل قاعــدة بيانــات شــاملة للكتــب 

اإللكرتونيــة املتاحــة مــن خــال رخــص املشــاع اإلبداعــي. وقــد أضافــت املنصــة يف عــام 2014 عــدداً 

مــن الكتــب اإللكرتونيــة املتاحــة مجانــاً بلغــت 1897 كتابــاً الكرتونيــاً، منهــا 1076 مرخــص برخــص 

ــات )librarian tools( إىل  ــاء املكتب ــة بأمن ــة األدوات الخاص ــا إضاف ــم أيض ــام ت ــي. ك ــاع اإلبداع املش

ــب  ــاً حس ــروءة آلي ــة املق ــجات الفهرس ــل س ــع وتنزي ــتخدمن برف ــامح للمس ــة Unglue.it للس منص

ــأن  ــك ش ــأنها يف ذل ــة ش ــن الفهرس ــة م ــة املفتوح ــوارد التعليمي ــتثنى امل ــا تس ــاً م ــات. غالب االحتياج

ــتودع  ــن مس ــة م ــر الفهرس ــف معاي ــن أن تختل ــام ميك ــة، ك ــة واملجاني ــص املفتوح ــوارد ذات الرخ امل

ــة شــكل  ــع عــىل فهــرس OpenStax بســجل الفهــرس العاملــي Worldcat لرؤي رقمــي إىل آخــر. اطل

ــة  ــك بفهرســة املــوارد التعليمي ــف تقــوم مــن جهت ــة املفتوحــة يف هــذا الفهــرس. كي املــوارد التعليمي

ــدرايس. ــة يف الفصــل ال املفتوحــة؟ اطــرح املوضــوع للمناقشــة مــن خــال الدردشــة الجامعي

ــة  ــة )Open Textbook Library( وجامع ــية املفتوح ــب الدراس ــة الكت ــاً مكتب ــر أيض ــام توف ك

بريتيــش كولومبيــا )BC Campus( ســجات الفهرســة الببليوغرافيــة املقــروءة آليــاً للمــوارد التعليميــة 

ــة  ــي الصفري ــاع اإلبداع ــة أداة املش ــية املفتوح ــب الدراس ــة الكت ــاً مكتب ــتخدم أيض ــام تس ــة. ك املفتوح

)CC0( لجميــع ســجات الفهرســة املقــروءة آليــاً لديهــا. اقــرأ املزيــد حــول كيفيــة اســتخدام رخــص 

ــاً. املشــاع اإلبداعــي لســجات الفهرســة املقــروءة آلي

 )”MARC“ سجات الفهرسة المقروءة آليًا )المعروفة اختصارًا بـ
والبيانات الوصفية

العثور على الموارد وتقييمها وتعديلها 6.26.3 العثور على الموارد وتقييمها وتعديلها
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ماحظات ختامية

نحــن نعيــش فــي عالــم مذهــل يتســم بوفــرة المعلومــات، وتعــد نســبة متزايــدة 
علــى  العثــور  ل  يشــكَّ وقــد  مفتوحــة.  برخــص  مرخصــة  الرقميــة  معارفنــا  مــن 
المــوارد المفتوحــة المائمــة التــي تناســب احتياجاتــك مــن التعلــم واحتياجــات 
المتعلميــن لديــك تحديــًا. مــن ضمــن الدوافــع الرئيســية الســتخدام المــوارد 
التعليميــة المفتوحــة القــدرة علــى تعديــل، وإعــادة مزج، ومشــاركة تلك األعمال 

بمــا يتناســب مــع احتياجــات المتعلميــن لديــك. 



إنشاء ومشاركة 
الموارد التعليمية 

المفتوحة

6.4



المشاع اإلبداعي ألمناء المكتبات44

ــج  ــذا املنه ــن ه ــرة م ــزاء كب ــش أج تناق

الــدرايس عمليــة اإلنشــاء، ســواًء مــن جهــة 

تطبيقهــا مــن منظــور قانــوين، ومــن جهة 

ــال  ــن خ ــم م ــف نتعل ــر، كي ــة أك عملي

ــامل. ويف  ــن األع ــل م ــاء عم ــع وإنش صن

هــذه الوحــدة ســوف نستكشــف ومنــارس 

ــة  ــة مفتوح ــوارد تعليمي ــاء م ــة إنش كيفي

ــن  ــن م ــدر ممك ــى ق ــع بأق ــث تتمت بحي

ــق  ــتخدامها دون أي عوائ ــم اس ــر ويت التأث

ــة. ــة أو فني قانوني

ــيتم  ــي س ــة الت ــة العملي ــل الطريق تخي

بهــا طــرح مــواردك التعليميــة املفتوحــة.

ــص  ــار رخصة/رخ ــة اختي ــم كيفي فه

ــواردك. ــي مل ــاع اإلبداع املش

تحقــق مــن قــرارك الــذي اتخذته بشــأن 

الرخصــة املفتوحــة ومــدى توافقهــا 

ــا(  ــادة مزجه ــن إع ــل ميك ــى ه )مبعن

ــرى. ــة أخ ــة مفتوح ــوارد تعليمي ــع م م

والتحديــات  االحتياجــات  تحديــد 

جميــع  وصــول  إمكانيــة  لتحســن 

املــوارد  إىل  النــاس 

مخرجات التعليم
1

2

3

4
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مخرجات التعليم

6.4 إنشاء ومشاركة الموارد التعليمية المفتوحة

السؤال الهام / ما أهمية الموضوع؟
إن جــزءاً كبــراً مــن عمــل أي تربــوي يشــتمل عــىل إعــداد، وتحديــث، ودمــج املــواد التعليميــة. ولــي 

يتــم مشــاركة هــذه املــواد بصــورة مفتوحــة لعامــة النــاس يســتلزم إجــراء بضــع خطــوات إضافيــة فقــط، 

وهــو أمــر أســهل مــام تعتقــد. مــا هــي تلــك الخطــوات؟ مــا هــي االعتبــارات والتوقعــات املطلوبــة منــك عنــد 

رغبتــك يف إنشــاء ونــر مــواردك بصــورة مفتوحــة؟

عندمــا نشــارك مواردنــا التعليميــة مثــل املــوارد التعليمــة املفتوحــة، فإننــا بذلــك نشــارك مــا لدينــا مــن 

مامرســات جيــدة، وخــرات، وتحديــات، وحلــول. إن جوهــر التعليــم يقــوم عــىل مامرســة عمليــة املشــاركة. 

فعندمــا نشــارك عملنــا مــع املزيــد مــن األشــخاص - نصبــح بالتــايل تربويــن أفضــل.

تم مشاركتها بواسطة هانسول )hansol( رخصة املشاع اإلبداعي نَْسُب املُصنَّف اإلصدار 2.0

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://www.flickr.com/photos/hansol/137904091/
https://www.flickr.com/photos/hansol/137904091/
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6.4 إنشاء ومشاركة الموارد التعليمية المفتوحة

تأمل شخصي / ما أهمية الموضوع بالنسبة لك؟

اكتساب المعاِرف األساسية

ــوارد أو  ــذه امل ــر ه ــوم بن ــل تق ــاً؟ ه ــائها حالي ــوم بإنش ــي تق ــة الت ــوارد التعليمي ــوع امل ــو ن ــا ه م

مشــاركتها مــع أشــخاص آخريــن للتعليــق عليهــا؟ أي مــورد مــن مــواردك تعتقــد أنــه قــد يفيــد زمائــك مــن 

الرتبويــن، أو املتعلمــن، أو املكتبــات، أو العلــامء؟ إذا اخــرتت املشــاركة، فــام هــو مقــدار الحريــة التــي ترغــب 

ــك؟ يف منحهــا لآلخريــن؛ مــا هــي األذونــات التــي ســتمنحها لآلخريــن إلعــادة اســتخدام عمل

برجــاء مشــاهدة هــذا املقطــع مــن الفيديــو كمقدمــة حــول أهميــة مشــاركة عملــك مــن خــال املــوارد 

التعليميــة املفتوحــة: التعليــم املفتــوح مهــم: مــا أهميــة مشــاركة املحتــوى؟ )مــدة العــرض 03.51(

ــة  ــواد التعليمي ــت كل امل ليس

املتاحــة برخــص املشــاع اإلبداعــي 

ــع  ــة. راج ــة مفتوح ــوارد تعليمي م

يوفــر  الــذي  التــايل  الجــدول 

أنــواع رخــص  عــن  تفاصيــل 

املشــاع اإلبداعــي التــي تائــم 

ــي ال  ــك الت ــة وتل ــوارد التعليمي امل

ــا. تامئه

لماذا المشاركة؟

اختيار إحدى رخص المشاع اإلبداعي

موارد 
تعليمية 
مفتوحة

األكثر 
انفتاحا

األكثر 
تقييدا

ليست 
موارد 

تعليمية 
مفتوحة

إنشاء ومشاركة الموارد التعليمية المفتوحة 6.4

https://www.youtube.com/watch?v=dTNnxPcY49Q
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6.4 إنشاء ومشاركة الموارد التعليمية المفتوحة

لماذا المشاركة؟

اختيار إحدى رخص المشاع اإلبداعي

إنشاء ومشاركة الموارد التعليمية المفتوحة 6.4

إن نوعــا رخــص املشــاع اإلبداعــي منــع االشــتقاق )رمــز ND( ال يتوافقــان مــع املــوارد التعليميــة املفتوحة 

ــاع  ــّي املش ــراً ألن رخصت ــي. ونظ ــورد التعليم ــزج امل ــادة م ــل أو إع ــاس بتعدي ــة الن ــمحان لعام ــام ال يس ألنه

اإلبداعــي منــع االشــتقاق ال تلبيــان أنشــطة أذونــات الــراءات الخمســة )5Rs( أو أيــاً مــن التعريفــات الرئيســية 

ــة  ــة املرخَّص ــوارد التعليمي ــر امل ــوح ال تعت ــم املفت ــة التعلي ــإن حرك ــة، ف ــة املفتوح ــوارد التعليمي ــة بامل الخاص

برخــص املشــاع اإلبداعــي منــع االشــتقاق مطروحــة كمــوارد تعليميــة مفتوحــة.

ــد  ــي تري ــات الت ــر يف األذون ــة أن تفك ــة املفتوح ــواردك التعليمي ــة مل ــص الصحيح ــار الرخ ــب اختي يتطل

منحهــا للمســتخدمن اآلخريــن - واألذونــات التــي تريــد االحتفــاظ بهــا لنفســك. اقــرأ هــذا الخــر بعنــوان 

 ”CC BY“ ــف ــُب املُصنَّ ــي نَْس ــاع اإلبداع ــة املش ــد رخص ــة يؤي ــية املفتوح ــب الدراس ــم بالكت ــط املهت “الوس

 Open Textbook Community Advocates CC BY License for Open( ”املفتوحــة الدراســية  للكتــب 

Textbooks( وفّكــر يف ســبب توصيتهــم باســتخدام رخصــة املشــاع اإلبداعــي نَْســُب املُصنَّــف )CC BY( يف 

التعليــم. ميكنــك العثــور يف هــذا الرابــط ملــاذا رخصــة املشــاع اإلبداعــي نَْســُب املُصنَّــف “CC BY”؟” املتــاح 

 )Open Access Scholarly Publishers Association( مــن رابطــة نــارشي الوصــول املفتــوح للمــواد العلميــة

عــىل نصــوص مامثلــة تقــدم جــداالً أوســع حــول اســتخدام نفــس هــذه الرخصــة يف األبحــاث العلميــة.

ــك أو  ــق إحداهــا عــىل عمل ــار وتطبي ــة اختي للحصــول عــىل معلومــات أساســية حــول الرخــص، وكيفي

ــك املدمجــة مــن أشــخاص ومصــادر أخــرى، برجــاء مراجعــة القســم 4.1. أعامل

بخــاف اختيــار رخصــة املشــاع اإلبداعــي املامئــة، مــا هــي الجوانــب األخــرى الجديــرة باالعتبــار مــن 

ــب  ــي يج ــات الت ــل املامرس ــمل أفض ــة تش ــيل قامئ ــام ي ــدم في ــس؟ ونق ــة التدري ــاح ومنهجي ــري االنفت عن

ــة املفتوحــة. ــد إنشــاء املــوارد التعليمي ــك عن تضمينهــا يف عمل

 Open ســتمنحك الوحــدة الدراســية 8 بعنــوان “املشــاركة يف املــوارد التعليميــة املفتوحــة” عــىل موقــع

ــك  ــت وكذل ــر اإلنرتن ــة ع ــة املفتوح ــوارد التعليمي ــاركة امل ــة مش ــول كيفي ــة ح ــح عملي Washington نصائ

.)offline( ــت ــبكة اإلنرتن ــال بش ــدم االتص ــع ع ــتخدام يف وض ــا لاس إعداده

اعتبارات أخرى

https://open.bccampus.ca/2016/11/04/open-textbook-community-advocates-cc-by-license-for-open-textbooks/
https://open.bccampus.ca/2016/11/04/open-textbook-community-advocates-cc-by-license-for-open-textbooks/
https://open.bccampus.ca/2016/11/04/open-textbook-community-advocates-cc-by-license-for-open-textbooks/
https://oaspa.org/why-cc-by/
https://oaspa.org/why-cc-by/
https://docs.google.com/document/d/1XJUUpw-HmNTsrcWDayYXFQ4lui9l_TRIy5-hIf3h8ps/edit#heading=h.t3212nai3pnn
https://docs.google.com/document/d/1XJUUpw-HmNTsrcWDayYXFQ4lui9l_TRIy5-hIf3h8ps/edit#heading=h.t3212nai3pnn
https://maricopa.instructure.com/courses/805732/pages/educational-best-practices?module_item_id=5139807
https://maricopa.instructure.com/courses/805732/pages/educational-best-practices?module_item_id=5139807
http://www.openwa.org/module-8/
http://www.openwa.org/module-8/
http://www.openwa.org/module-8/
http://www.openwa.org/module-8/
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إن املــوارد التعليميــة املفتوحــة تتضمــن يف جوهرهــا التأكــد مــن إتاحــة وصــول كل شــخص إليهــا وليــس 

فقــط األغنيــاء، أو القــادرون عــىل الرؤيــة أو الســمع، أو القــادرون عــىل قــراءة اإلنجليزيــة – إمنــا أن تكــون 

متاحــة لــكل النــاس.

 

يف الوقــت الــذي يقــوم فيــه املؤلفــون واملؤسســات بإنشــاء ومشــاركة املــوارد التعليميــة املفتوحــة، فإنــه 

ينبغــي أن تُِشــكِّل أفضــل املامرســات املتعلقــة بإتاحــة الوصــول جــزءاً مــن التصميــم التعليمــي والفنــي مــن 

ــا  ــة لضــامن إتاحــة الوصــول إىل مواردن ــة وأخاقي البدايــة. يقــع عــىل عاتــق الرتبويــن مســؤوليات قانوني

التعليميــة بشــكل كامــل لجميــع املتعلمــن، مبــا يف ذلــك ذوي اإلعاقــة.

برجــاء مشــاهدة مقطــع الفيديــو “بصــورة مبســطة: فهــم إتاحــة الوصــول ملــواد التعلــم الرقميــة” مــن 

National Center on Accessible Educa- )إعــداد املركــز القومــي للمــواد التعليميــة القابلــة للوصــول إليهــا 

tional Materials( )مــدة العــرض 6:42(

التأكد من إتاحة وصول الجميع للموارد التعليمية المفتوحة

صــورة موســوعة وقــارئ الكتــب اإللكرتونيــة عــىل الــزرع األخــرض بعدســة  papirontul. ضمــن امللكيــة العامــة: أداة 

CC0

إنشاء ومشاركة الموارد التعليمية المفتوحة 6.46.4 إنشاء ومشاركة الموارد التعليمية المفتوحة

https://www.youtube.com/watch?v=HzE5dj1WTSo
https://pixabay.com/en/users/papirontul-1505995/
https://pixabay.com/en/e-reader-e-book-ebook-e-ink-1213214/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
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التأكد من إتاحة وصول الجميع للموارد التعليمية المفتوحة

ــص  ــة ترخي ــن كيفي ــوى ع ــئ املحت ــهم يف دور منش ــدوا أنفس ــن وج ــات الذي ــاء املكتب ــاءل أمن ــد يتس ق

ــا  ــة LibGuides ويعترونه ــة املكتب ــات املتحــدة أدل أعاملهــم. تســتخدم أكــر مــن 5000 مؤسســة يف الوالي

الدليــل املفضــل لقوائــم رؤوس املوضوعــات بنظــام إدارة املحتــوى )CMS( حيــث أنهــا تضــم مــا يزيــد عــن 

ــة ترخيــص مــواردك برخــص املشــاع  120000 مــن حامــيل الرتاخيــص حــول العــامل. وقــد أصبحــت عملي

اإلبداعــي مبنتهــي البســاطة بفضــل أداة اختيــار الرخــص )License Chooser( إلنشــاء زر مقــروء آليــاً ملوقعك 

.LibGuide أو

هنــاك املئــات مــن أدلــة املكتبــة املتاحــة مبواقــع املكتبــات حــول رخــص املشــاع اإلبداعــي وحدهــا. برجــاء 

االطــاع عــىل نتائــج هــذا البحــث وتصَفــح املــوارد التــي اكتشــفها أمنــاء املكتبــات حــول املوضوعــات املتعلقــة 

برخــص املشــاع اإلبداعــي وحقــوق التأليــف والنــر.

المواقع اإللكترونية للمكتبات، األدلة االرشادية لقوائم رؤوس 
الموضوعات بالمكتبات، والفهرسة، ورخص المشاع اإلبداعي

إنشاء ومشاركة الموارد التعليمية المفتوحة 6.46.4 إنشاء ومشاركة الموارد التعليمية المفتوحة

http://creativecommons.org/choose
http://creativecommons.org/choose
https://www.google.com/search?q=libguides+creative+commons&rlz=1C5CHFA_enUS692US693&oq=libguides+creativ&aqs=chrome.0.0j69i57j0.2620j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


ماحظات ختامية

إن االنفتــاح فــي التعليــم يعنــي أكثــر مــن مجــرد إمكانيــة الوصــول المفتــوح 
أو اليقيــن القانونــي حــول مــا يمكنــك اســتخدامه، وتعديلــه، ومشــاركته مــع 
المتعلميــن لديــك. التعليــم المفتــوح يعنــي تصميــم المحتــوى والممارســات 
فــي  بنشــاط  والمســاهمة  المشــاركة  شــخص  كل  اســتطاعة  تضمــن  التــي 
مجمــوع كل المعــاِرف البشــرية. نظــرًا لقيــام التربوييــن والمتعلميــن بمراجعــة 
تعليميــة  مــوارد  ومشــاركة  وإنشــاء  لآلخريــن  المفتوحــة  التعليميــة  المــوارد 
مفتوحــة جديــدة، فإنــه يلــزم أن تشــتمل القائمــة المرجعيــة التــي تسترشــد بهــا 

فــي تصميمــك علــى عنصــر إتاحــة الوصــول.



موارد إضافية
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خلفية إضافية حول الوصول المفتوح

مقدمة مخترصة جداً حول الوصول املفتوح‘‘ بقلم بيرت سابر’’

 رشح مخترص لتعريف الوصول املفتوح، واملقاالت البحثية، ومستودعات الوصول املفتوح، واألرشيفات،

 واملجالت العلمية

A Very Brief Introduction to Open Access by Peter Suber 

 A short description defining Open Access, research articles, Open Access reposito-

ries, archives, and journals 

http://api.ning.com/files/JOi7zGa2fuzuS*bGstF4DkFDsquoaB8WAHtxNzkKpmGE-

JcUtvbArAaUG56hLkiZaT3jSnZf354VW573zjj25qhlUnRcN6POA/Averybriefintroduc-

tiontoOpenAccessA4.pdf

’’ملحة مخترصة عن الوصول املفتوح‘‘ بواسطة مكتبات جامعة مينسوتا

مقدمة حول الوصول املفتوح وبخاصة عالقته بأمناء املكتبات. توفري موارد ومعلومات إضافية من مكتبة 

املوارد التعليمية املفتوحة للتحالف العلمي للنرش واملوارد األكادميية )SPARC( حول الوصول املفتوح ألمناء 

املكتبات.

Open Access Overview by University of Minnesota Libraries 

An introduction to open access, specifically how it pertains to librarians. Provides 

additional resources and information from the Scholarly Publishing and Academic 

Resources Coalition )SPARC( about open access for librarians

https://www.lib.umn.edu/openaccess/open-access-overview

’’النرش العلمي املفتوح: منوذج جديد استناداً عىل قرون من التقاليد‘‘ بواسطة مكتبات جامعة واشنطن

مقدمة مخترصة حول النرش العلمي املفتوح ألمناء املكتبات ويشمل روابط إضافية ألدلة توجيهية ذات صلة 

ألمناء املكتبات بخصوص دعم الوصول املفتوح

Open Access Publishing: A New Model Based on Centuries of Tradition by University of 

Washington Libraries

A brief introduction to open access publishing for librarians including supplementary 

 links to related guides for librarians regarding open access support

http://guides.lib.uw.edu/research/spoa

موارد إضافية

http://api.ning.com/files/JOi7zGa2fuzuS*bGstF4DkFDsquoaB8WAHtxNzkKpmGEJcUtvbArAaUG56hLkiZaT3jSnZf354
http://api.ning.com/files/JOi7zGa2fuzuS*bGstF4DkFDsquoaB8WAHtxNzkKpmGEJcUtvbArAaUG56hLkiZaT3jSnZf354
http://api.ning.com/files/JOi7zGa2fuzuS*bGstF4DkFDsquoaB8WAHtxNzkKpmGEJcUtvbArAaUG56hLkiZaT3jSnZf354
https://www.lib.umn.edu/openaccess/open-access-overview 
http://guides.lib.uw.edu/research/spoa 
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موارد إضافية

خلفية إضافية حول الوصول المفتوح

Berkeley Library Scholarly Communication Services النرش العلمي املفتوح‘‘ بواسطة’’

معلومات حول الوصول املفتوح، والتمويل، وكيف تتامىش املعرفة املتاحة من خالل الوصول املفتوح مع إطار 

النرش األكادميي

Open Access Publishing by Berkeley Library Scholarly Communication Services

 Information on open access, funding, and how open access scholarship fits into the 

 framework of academic publishing http://www.lib.berkeley.edu/scholarly-com-

munication/publishing/open-access-publishing

’’املكتبات األكادميية والوصول املفتوح‘‘ بقلم آرون تاي

مناقشة موضوعية حول كيفية احتواء النرش العلمي املفتوح بداخل حيز النرش األكادميي بوجه عام والقضايا 

الحالية املتعلقة بالوصول املفتوح

Academic Libraries and Open Access By Aaron Tay

 A substantial discussion regarding how open access publishing fits into the space 

of 

 academic publishing at large and current issues surrounding open access

https://medium.com/a-academic-librarians-thoughts-on-open-access/academic-li-

braries-in-a-mixed-open-access-paywall-world-can-we-substitute-open-access-for-

d30fa182cafd

’’إزالة العوائق أمام البحث العلمي: مقدمة للوصول املفتوح ألمناء املكتبات‘‘ بقلم بيرت سابر

وصف تفصييل للوصول املفتوح ألمناء املكتبات للبحث يف بعض األمور اللوجستية األكرث عمقاً حول كيفية 

النرش العلمي املفتوح بطريقة عملية

Removing the Barriers to Research: An Introduction to Open Access for Librarians by 

Peter Suber

A detailed description of open access for librarians that digs into some of the deeper  

logistics of how open access publishing works in practice

https://legacy.earlham.edu/~peters/writing/acrl.htm 

http:////www.lib.berkeley.edu/scholarly-communication/publishing/open-access-publishing 
http:////www.lib.berkeley.edu/scholarly-communication/publishing/open-access-publishing 
https://medium.com/a-academic-librarians-thoughts-on-open-access/academic-libraries-in-a-mixed-open-
https://medium.com/a-academic-librarians-thoughts-on-open-access/academic-libraries-in-a-mixed-open-
https://medium.com/a-academic-librarians-thoughts-on-open-access/academic-libraries-in-a-mixed-open-
https://medium.com/a-academic-librarians-thoughts-on-open-access/academic-libraries-in-a-mixed-open-
https://legacy.earlham.edu/~peters/writing/acrl.htm  
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خلفية إضافية حول الوصول المفتوح

’’الوصول املفتوح: التكلفة الحقيقية لنرش العلوم‘‘ بقلم ريتشارد فان نوردين

نقاش حول أخالقيات النرش، مبا يف ذلك كيف يكبح الوصول املفتوح بعض هذه القضايا األخالقية والجدوى 

العملية من الوصول املجاين للمجالت العلمية

Open access: The true cost of science publishing by Richard Van Noorden 

 A discussion about the ethics of publishing, including how open access quells some 

of 

these ethical issues and the practicality of free access to journals

https://www.nature.com/news/open-access-the-true-cost-of-science-publish-

ing-1.12676 

’’لقد فشلنا: الوصول الحر األسود القائم عىل قرصنة اإلنتاج العلمي للنارشين الكبار بهدف إتاحته بشكل 

فوري ودون قيود ميتلك الورقة الرابحة ويفوز عىل الطريق األخرض والطريق الذهبي للنفاذ الحر لنتائج 

البحوث العلمية لذا ينبغي أن نغري نهجنا‘‘ بقلم تويب جرين

نقاش حول القضايا الحالية يف مجال النرش العلمي املفتوح والنصائح بشأن كيفية إدخال تحسينات عىل 

النامذج الحالية

We‘ve failed: Pirate black open access is trumping green and gold and we must change 

our approach by Toby Green

 A discussion of current issues in the realm of open access publishing and prescrip-

tions 

 of how to make improvements to current models

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/leap.1116/full

موارد إضافية

https://www.nature.com/news/open-access-the-true-cost-of-science-publishing-1.12676  
https://www.nature.com/news/open-access-the-true-cost-of-science-publishing-1.12676  
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/leap.1116/full 
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خلفية إضافية حول الوصول المفتوح

’’ملحة عن الوصول املفتوح: الرتكيز عىل الوصول املفتوح واملقاالت البحثية الخاضعة ملراجعة األقران 

واملسودات املتاحة لها قبل إرسال النسخة النهائية للنرش‘‘ بقلم بيرت سابر رخصة املشاع اإلبداعي نَْسُب 

املُصنَّف اإلصدار 3.0

املقال يوفر التعارف، واملبادرات، والنقاشات حول الوصول املفتوح مبا يف ذلك النقاشات بشأن املجالت 

العلمية، واملستودعات الرقمية، ومناذج تحديد التكلفة، واهتاممات عامة الناس

Open Access Overview: Focusing on open access to peer-reviewed research articles and 

their preprints by Peter Suber CC BY 3.0

 Article providing definitions, initiatives, and discussion surrounding open access, 

 including discussions regarding journals, repositories, cost models, and public in-

terest  https://legacy.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm

’’هل األعامل ضخمة الربحية يف مجال النرش العلمي ال تصب يف صالح العلوم؟‘‘ بقلم ستيفان بوراين 

مقالة تناقش أخالقيات النموذج التقليدي للنرش األكادميي وتأثريه عىل نرش البحوث الجديدة واالكتشافات 

العلمية

Is the staggeringly profitable business of scientific publishing bad for science? By Ste-

phen Buranyi

 Article discussing the ethics of the traditional academic publishing model and its 

impact  on the propagation of new research and scientific discovery

https://www.theguardian.com/science/2017/jun/27/profitable-business-scientif-

ic-publishing-bad-for-science 

موارد إضافية

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
terest  https://legacy.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm 
https://www.theguardian.com/science/2017/jun/27/profitable-business-scientific-publishing-bad-for-sc
https://www.theguardian.com/science/2017/jun/27/profitable-business-scientific-publishing-bad-for-sc
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خلفية إضافية حول الوصول المفتوح

’’فهم الوصول املفتوح: متى، وأين، وكيف تجعل عملك متاحاً للوصول املفتوح‘‘ بقلم ليكيس روبو، راشيل 

شني، بريانا شوفيلد 

- Samuelson Law, Technology, and Public Policy Clinic رخصة املشاع اإلبداعي نَْسُب املُصنَّف 

اإلصدار 4.0

استعراض متعّمق للوصول املفتوح وكيف تجعل عملك متاحاً للوصول املفتوح

Understanding Open Access: When, Why, & How to Make Your Work Openly Accessible 

by Lexi Rubow, Rachael Shen, & Brianna Schofield at the Samuelson Law, Technology, 

and Public Policy Clinic CC BY 4.0

 An in-depth overview of open access and how to make your own work openly 

 accessible

https://authorsalliance.org/wp-content/uploads/Documents/Guides/Authors%20Al-

liance%20-%20Understanding%20Open%20Access.pdf

موارد إضافية

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://authorsalliance.org/wp-content/uploads/Documents/Guides/Authors%20Alliance%20-%20Understandi
https://authorsalliance.org/wp-content/uploads/Documents/Guides/Authors%20Alliance%20-%20Understandi
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معلومات إضافية حول الوصول المفتوح وتأييد الموارد التعليمية المفتوحة

’’سجل مستودعات الوصول املفتوح )املعروف اختصاراً بـ ROAR(: سجل مستودعات الوصول الحر 

لسياسات األرشفة اإللزامية‘‘. بواسطة كلية اإللكرتونيات وعلوم الحاسب بجامعة ساوثهامبتون 

استعراض لسياسات الوصول املفتوح القامئة مبا فيها الرشوط والتفاصيل  

ROAR: Registry of Open Access Repository Mandates and Policy by The School of Elec-

tronics and Computer Science at the University of Southampton

 A review of existing open access policies including terms and details

http://roarmap.eprints.org/981/

’’املوارد التعليمية املفتوحة ومنارصيها: ماذا يستطيع أن يقدمه أمناء املكتبات؟‘‘. مكتبات جامعة تورونتو

موارد ومعلومات حول كيفية قيام أمناء املكتبات بدعم تبني املوارد التعليمية املفتوحة باإلضافة إىل بعض 

تصورات أعضاء الكلية حول املوارد التعليمية املفتوحة

OER and Advocacy: What Can Librarians Do? By University of Toronto Libraries

 Resources and information regarding how librarians can support OER adoption as 

 well as some faculty perspectives on OER

https://guides.library.utoronto.ca/c.php?g=448614&p=3199145

 Advancing Learning مجموعة أدوات االتصال العلمية: نظرة عامة عىل التواصل العلمي‘‘ بواسطة’’

Transforming Scholarship بجمعية مكتبات الكليات والبحوث

مجموعة أدوات ملساعدة أمناء املكتبات لدمج منظور االتصال العلمي يف عمليات وبرامج املكتبة، باإلضافة 

إىل إعداد العروض التقدميية حول قضايا االتصال العلمي لإلداريني، وأعضاء الكلية، واملوظفني، والطالب، أو 

غريهم من أمناء املكتبات 

Scholarly Communication Toolkit: Scholarly Communication Overview by Advancing 

Learning Transforming Scholarship at the Association of College & Research Libraries

 A toolkit to help librarians integrate a scholarly communication perspective into 

library 

 operations and programs, as well as prepare presentations on scholarly 

 communication issues for administrators, faculty, staff, students, or other librari-

ans

http://acrl.libguides.com/scholcomm/toolkit/

موارد إضافية

http://roarmap.eprints.org/981/ 
https://guides.library.utoronto.ca/c.php?g=448614&p=3199145 
http://acrl.libguides.com/scholcomm/toolkit/ 
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معلومات إضافية حول النماذج الناشئة في النشر العلمي المفتوح

’’مفتوح بغرض ... التعجيل بإجراء البحوث واالكتشافات العلمية‘‘ بقلم تيمويث فوملر رخصة املشاع اإلبداعي 

نَْسُب املُصنَّف اإلصدار 4.0

مقالة حول قيمة الوصول املفتوح استناداً إىل خالصة دردشة هادئة يف ضوء رخص املشاع اإلبداعي تتطرق 

إىل أهمية الطبعات املسبقة من املسودات األولية للبحوث يف النرش العلمي املفتوح

Open In Order To…Accelerate Research and Scientific Discoveries by Timothy Vollmer 

CC BY 4.0

 Article about the value of open access based on a recap of a Creative Commons 

Slack 

 chat about the importance of preprints for open access publishing

https://creativecommons.org/2017/10/25/open-order-accelerate-research-scientif-

ic-discoveries/

’’سؤال وجواب مع املؤسس املشارك ملوقع املكتبة العمومية للعلوم PLOS مايكل إيسن‘‘ بواسطة ريتشارد 

بويندر

مقابلة مع مايكل إيسن حول تكاليف ومستقبل النرش العلمي املفتوح  

Q&A with PLOS co-founder Michael Eisen by Richard Poynder

 AN interview with Michael Eisen about the costs and futures of open access pub-

lishing

https://poynder.blogspot.ca/2017/10/q-with-plos-co-founder-michael-eisen.html

موارد إضافية

https://creativecommons.org/2017/10/25/open-order-accelerate-research-scientific-discoveries/
https://creativecommons.org/2017/10/25/open-order-accelerate-research-scientific-discoveries/
https://poynder.blogspot.ca/2017/10/q-with-plos-co-founder-michael-eisen.html 
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الموارد الموصى بها:

أوىص املشاركون يف شهادة املشاع اإلبداعي بالعديد من املوارد اإلضافية من خالل تعليقات عىل موقع 

الشهادة: Hypothes.is  عىل الرغم من عدم قيام Creative Commons بفحص هذه املوارد ، فقد أردنا إبراز 

مساهامت املشاركني هنا: 

https://certificates.creativecommons.org/cccerteducomments/chapter/additional-re-

sources-7/ 

هذا املُصنَّف مرخص مبوجب رخصة املشاع اإلبداعي نَْسُب املُصنَّف 4.0 رخصة دولية

موارد إضافية

https://certificates.creativecommons.org/cccerteducomments/chapter/additional-resources-7/  
https://certificates.creativecommons.org/cccerteducomments/chapter/additional-resources-7/  
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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