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هــذه ترجمــة باللغــة العربيــة لوحــدات شــهادة المشــاع اإلبداعــي لمنظمــة المشــاع اإلبداعــي مرخصــة
برخصــة المشــاع اإلبداعــي نســب المصنــف  4.0الرخصــة العالميــة فــي 6-فبرايــر ،-2019بواســطة

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  4.0الرخصــة العالميــة .واســتخدام هــذه المــواد ال يعنــي حصــول المتعلــم

علــى شــهادة المشــاع اإلبداعــي ،وال يحــق ألي مؤسســة أو شــخص تقديــم شــهادة المشــاع
اإلبداعــي مــن غيــر إذن مــن منظمــة المشــاع اإلبداعــي .أي شــخص يريــد الحصــول علــى شــهادة
المشــاع اإلبداعــي نرحــب بــه ويمكنــه التســجيل بالضغــط علــى الرابــط التالــي

https://certificates.creativecommons.org:

مــع تطــور دور املكتبــات وتوســيع نطاقهــا يف بيئتنــا املعلوماتيــة رسيعــة التغــر ،فــإن الخــرة يف
مجــال الرتخيــص املفتــوح متثــل قيمــة بالغــة األهميــة ألمــن املكتبــة بالعــر الحديــث.
تعتـــر رخــص املشــاع اإلبداعــي هــي الرخــص املفتوحــة األكــر شــعبية يف نطــاق التعليــم املفتــوح
ومشــاريع الوصــول املفتــوح يف جميــع أنحــاء العــامل .وتركــز منظمــة املشــاع اإلبداعــي عــى كلمــة “مفتــوح”
يف مصطلــح “املــوارد التعليميــة املفتوحــة” ( )OERومصطلــح “الوصــول املفتــوح” (.)OA
ســتع ِّرفك هــذه الوحــدة عــى تفاصيــل اســتخدام رخــص املشــاع اإلبداعــي واملحتــوى املرخــص برخــص
املشــاع اإلبداعــي ألغــراض التعليــم والبحــث.

تحتوي هذه الوحدة على أربعة أقسام:
6.1

6.2

الوصول املفتوح إىل امل َ ْع ِرفَة

املوارد التعليمية املفتوحة ،الكتب الدراسية
املفتوحة ،املناهج الدراسية املفتوحة

6.3

6.4

العثور عىل املوارد
وتقييمها وتعديلها

إنشاء ومشاركة املوارد
التعليمية املفتوحة

مهتمــا بمعرفــة المزيــد عــن أي مــن الموضوعــات التــي
أيضــا مــوارد إضافيــة إذا كنــت
كمــا يتــاح ً
ً
تتناولهــا هــذه الوحــدة.
أيضـ�ا أن تأخـ�ذ دقيقـ�ة مـ�ن وقتـ�ك لالنضمـ�ام إلـ�ى �Creative Commons Open Educa
يرجـ�ى ً
( tion Platformمنصــة التعليــم المفتــوح للمشــاع اإلبداعــي) .فنحــن بحاجــة إلــى مســاعدتك
لتحديــد وتخطيــط وتنســيق التعليــم المفتــوح متعــدد الجنســيات والممارســات ومشــاريع
السياســات لنتعــاون فــي وضــع حلــول للتحديــات التعليميــة فــي جميــع أنحــاء العالــم.
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6.1

الوصول المفتوح
الم ْع ِر َفة
إلى َ

6.1

الوصول المفتوح إلى
الم ْع ِر َفة
َ
يف املتــاح بواســطة
اإلنتــاج الفكــري املعــر ّ
الوصــول املفتــوح هــو ذلــك اإلنتــاج
الرقمــي ،واملتــاح عــر اإلنرتنــت ،واملجــاين،
و الخــايل مــن معظــم قيــود حقــوق
التأليــف والرتخيــص .ويتناقــض الوصــول
املفتــوح مــع النظــام “املق ّيــد” (“”closed
 )systemلنقــل البحــوث العلميــة
واملعرفيــة .ويعتــر هــذا النهــج الحــايل
بطــيء ،ومكلــف ،وغــر مناســب للتعــاون
واالكتشــافات يف مجــال البحــوث .وعــى
الرغــم أن األبحــاث العلميــة يتــم إنتاجهــا
إىل حــد كبــر بفضــل التمويــل العــام،
إال أن النتائــج غالبــاً مــا تتــوارى خلــف
الحواجــز الفنيــة ،والقانونيــة ،واملاليــة ،أو
حواجــز التســعري (خاصيــة  paywallالتــي
ت ٌلــزِم بدفــع اشــراك مقابــل الوصــول
للمحتــوى) .ويعــد النــر العلمــي املفتــوح
جــا
( )open access publishingمنوذ ً
بديــاً  -فهــو يســتفيد بالكامــل مــن
التقنيــات الرقميــة ،والويــب ،والرتخيــص
املفتــوح لتوفــر إمكانيــة الوصــول الحــر
إىل املعرفــة.
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مخرجات التعليم
1

تعريف الوصول املفتوح

2

رشح الفوائــد التــي تعــود عــى املتعلمني
لديــك والباحثــن يف مؤسســتك مــن
الوصــول املفتــوح

3

فهــم الطريقــة التــي يجعــل بهــا
املؤلفــون أعاملهــم متاحــة للوصــول
املفتــوح

الم ْع ِر َفة 6.1
الوصول المفتوح إلى َ

السؤال الهام  /ما أهمية الموضوع
إن الغــرض مــن البحــث العلمــي بالجامعــات هــو البحــث األســايس عــن املعرفــة .ويعتــر التدريــس،
والتبــادل املفتــوح لألفــكار ،وعمليــة نــر البحــوث األصليــة كلهــا مــن ضمــن الوســائل التــي تســاعد كالًّ مــن
أعضــاء هيئــة التدريــس األكادميــي ،واملتعلمــن ،واملوظفــن ،وغريهــم يف االرتقــاء باملعرفــة.
إىل أي مــدى يعكــس ويدعــم كالً 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.

الشــكل مــن تصميــم
“آمــي كوليــه”
)Amy
(Collier
 حقــوق التأليــفوالنــر مملوكــة
للمشــاع اإلبداعــي.
رخصــة املشــاع
ــب
اإلبداعــي ن َْس ُ
امل ُص َّنــف ()CC BY
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الم ْع ِر َفة
 6.1الوصول المفتوح إلى َ

تأمل شخصي  /ما أهمية الموضوع بالنسبة لك؟
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 التســعري الــذي يلزمــك بدفــع اشــراك مقابــل الوصــول للمحتــوى أثنــاء محاولتــك الوصــول للمقــاالت
البحثيــة؟

المعارف األساسية
اكتساب
ِ
الوصول المفتوح

وف ًقــا لتعريــف ( Budapest Open Access Initiativeمبــادرة بودابســت للوصــول املفتــوح) ،فإن
الوصــول املفتــوح ( )OAباألبحــاث يعنــي “اإلتاحــة املجانيــة عــى اإلنرتنــت ،والســاح ألي مســتخدم
بقــراءة أو تنزيــل أو نســخ أو توزيــع أو طباعــة أو البحــث أو وضــع الرابــط املــؤدي إىل النصــوص
الكاملــة ملقــاالت متعلقــة [باألبحــاث] أو تســجيلها يف الفهــرس أو تداولهــا باعتبارهــا بيانــات لربامــج
أو اســتخدامها ألي غــرض قانــوين آخــر دون وضــع عوائــق ماليــة أو قانونيــة أو تقنيــة باســتثناء تلــك
البيانــات التــي ترتبــط بإمكانيــة الدخــول عــى اإلنرتنــت نفســه .يجــب أن يكــون القيــد الوحيــد عــى
النســخ والتوزيــع والــدور الوحيــد لحــق النــر يف هــذا املجــال هــو منــح املؤلفــن حــق التحكــم يف
ســامة عملهــم وحــق اإلقــرار بأعاملهــم واالقتبــاس منهــا عــى نحــو صحيــح”.
تشمل العنارص املهمة لنموذج االنتفاع الحر ما ييل:

1 .1احتفــاظ املؤلفــن بحقوقهــم يف النــر( .ميكننــا الحديــث عنهــا وعــن إضافــات املؤلــف
املرجعيــة).
2 .2انعدام فرتة الحظر.
3 .3مشاركة بيانات البحث مع املقال.
4 .4إضافــة ترخيــص ( Creative Commonsاملشــاع اإلبداعــي) ملقــاالت البحــث التــي تســمح
بالبحــث يف النصــوص والبيانــات (أي مــن األعــال غــر املشــتقة ولكــن يفضــل إضافــة
ترخيــص نســب العمــل إىل مؤلفــه .)CC BY
انظــر ( Budapest +10 recommendationsتوصيــات بودابســت العــرة) ملعرفــة أفضــل
املامرســات يف إنشــاء سياســات الوصــول املفتــوح وعملياتهــا واعتامدهــا وتطبيقهــا .عــى ســبيل
املثــال“ ،إن أمكــن ،يجــب أن تشــرط سياســات املمــول عــى سياســة الوصــول املفتــوح مبوجــب
ترخيــص نســب العمــل إىل مؤلفــه  CC-BYأو مــا يعادلــه”.
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الم ْع ِر َفة 6.1
الوصول المفتوح إلى َ

النشر العلمي في الوقت الراهن
بدايــة يرجــى قــراءة مقالــة ويكيبيديــا حــول االتصــال العلمــي (.)scholarly communication
وت ُعـ ِّرف هــذه املقالــة االتصــال العلمــي بأنــه “النظــام الــذي يتــم مــن خاللــه إنشــاء البحــوث واملؤلفات
العلميــة األخــرى ،وتقييــم مــدى جودتهــا ،ونرشهــا للمجتمــع العلمــي ،واالحتفــاظ بهــا لالســتخدام
املســتقبيل .ويشــمل النظــام كالً مــن وســائل االتصــال الرســمية كالنــر يف املجــات العلميــة الخاضعة
ملراجعــة األقــران “وتســمى أيض ـاً املجــات العلميــة املحكّمــة” ( ،)peer-reviewed journalsوكذلــك
القنــوات غــر الرســمية مثــل قوائــم التعميــم اإللكرتونيــة (.”)electronic listservs

دورة التمويل الحالية للمقاوالت البحثية

محدودية اإلنتشار ،والجدوى اإلقتصادية ،والتأثير االجتماعي

قبول النرش باملجالت العلمية،
وقيام املؤلفون بتحويل حقوق
التأليف والنرش إىل النارشين

تسليم املقاالت البحثية للمجالت
العلمية ،وخضوعها ملراجعة
األقران

إجراء البحوث العلمية وكتابة
األوراق البحثية

اعالن الجهات الحكومية عن طلب
تقديم مقرتحات لألبحاث ،ثم منح
املنح البحثية

نرش املقاالت البحثية بصورة
أساسية يف املجالت العلمية املغلقة

قيام املكتبات بدفع رسوم االشرتاك
أو قيام الجمهور بدفع رسوم
االطالع لكل مقالة عىل حدة
باملوقع االلكرتوين

وكتابة
العلميةبسيطة
البحوث حقوق
إجراءالجمهور
منح
البحثيةللمقاالت
الوصول
األوراق
قارصة عىل
البحثية لقراءتها أو املنع نهائياً من
إعادة استخدامها

طلب
وضعفعنالعائد
الحكومية
بطيء
الجهات
اعالنعلمي
تقدم
العاممنح
لألبحاث ،ثم
عىل القطاع
مقرتحات
االستثامري
تقديم
املنح البحثية
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الم ْع ِر َفة
 6.1الوصول المفتوح إلى َ
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 العلــاء واألكادمييــون واملؤسســات البحثيــة للحصــول
عــى مــوارد ماليــة إلجــراء مجموعــة متنوعــة مــن األبحــاث .وغالبــاً مــا يــأيت هــذا التمويــل مــن
مصـ�ادر حكوميـ�ة (عـلى سـ�بيل املثـ�ال ،املعاهـ�د الصحيـ�ة الوطنيـ�ة األمريكيـ�ة “(“�U.S National Insti
 )”tutes of Health – NIHإال أنــه يوجــد أيضـاً العديــد مــن املؤسســات الخرييــة (مثــل مؤسســة بيــل
وميلينــدا غيتــس) التــي تقــوم اآلن باســتثامرات هائلــة يف أنــواع معينــة مــن األبحــاث.
بعــد تأكــد الباحثــون مــن ضــان املنــح املقدمــة إليهــم ،يقومــون بإجــراء تجاربهــم وجمــع
بياناتهــم .ويقــوم هــؤالء الباحثــون معظــم الوقــت بتحضــر نتائــج أبحاثهم يف صــورة مقالــة أكادميية،
ثــم يقدمونهــا فيــا بعــد ملجلــة علميــة متخصصــة لنرشهــا .تقــوم املجــات العلميــة بعــد ذلــك بإجــراء
الرتتيبــات لــي مــا تخضــع بعــض املقــاالت املقدمــة لعمليــة مراجعــة األقــران ،وهــي عمليــة يقــوم
ـي بقــراءة الورقــة املقدمــة ومراجعتهــا وإبــداء التعليقــات عليهــا
فيهــا الخــراء مبوضــوع املجــال املعنـ ّ
عموم ـاً.
تُقَــ َّدم بعــد ذلــك بعــض املقــاالت التــي اجتــازت مرحلــة مراجعــة األقــران لنرشهــا يف إحــدى
املجــات العلميــة .وتقــوم تلــك املجلــة بإخطــار املؤلــف بقبــول ورقــة بحثــه ،وعــاد ًة مــا تطلــب مــن
املؤلــف نقــل حقــوق التأليــف والنــر إىل املجلــة (أو املوافقــة عــى إبــرام عقــد نــر حــري معهــا).
ومــن خــال قبــول هــذه الــروط ،مينــح املؤلــف للمجلــة حقوقـاً حرصيــة مبوجــب حقــوق التأليــف
والنــر .وهــذا يعنــي أن املجلــة  -وليــس املؤلــف  -أصبحــت اآلن صاحبــة حقــوق التأليــف والنــر،
وبالتــايل فإنهــا قــد تقيــد رشوط الوصــول وإعــادة االســتخدام املنصــوص عليهــا ضمــن حزمــة الحقوق
التــي يتمتــع بهــا أصحــاب الحقــوق مبوجــب القانــون.
نظــرا ً ألن املجــات العلميــة أصبحــت بحكــم الواقــع صاحبة الحقــوق يف األبحــاث العلمية ،فهي
تعتــر أيض ـاً الكيانــات القــادرة عــى منــح املكتبــات الجامعيــة ،واملؤسســات البحثيــة ،وعامــة النــاس
رخــص الوصــول لتلــك املــواد  -عــاد ًة مقابــل دفــع رســوم كبــرة .وهــو األمــر الــذي يــؤدى لوضــع
يتكــرر بصــورة دوريــة يســعى فيــه النــارشون الذيــن يســتهدفون تحقيــق الربــح بشــكل أســايس
إلعــادة بيــع إتاحــة الوصــول للســجالت العلميــة والبحثيــة التــي أنتجهــا يف األصــل أكادمييــون مــن
خــال منــح عامــة.
حتــى بعــد انتهــاء فــرة حظــر النــر (التــي عــاد ًة مــا تســتمر مــا بــن  6أشــهر إىل عــام
ويســرجع بعدهــا النــارشون حقــوق النــر الحرصيــة) ،يظــل الوصــول إىل األبحــاث العلميــة التــي
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م ِّولــت بتمويــل عــام محــدودا ً ،حيــث يُس ـ َمح للمســتخدمني بقــراءة تلــك املقــاالت فقــط (إذا مــا تــم
إيداعهــا بشــكل صحيــح يف املســتودعات الرقميــة املؤسســية) .ويف نهايــة األمــر ،ال يحصــل عامــة
النــاس ســوى عــى قيــود يف الوصــول إىل الســجالت العلميــة املمولــة بتمويــات عامــة ،وال يتحقــق
للتقــدم بلــوغ أقــى إمكاناتــه يف املؤسســات العلميــة.
هنــاك العديــد مــن االنتقــادات لنظــام النــر األكادميــي الحــايل .تضــم مكتبــة املــوارد التعليميــة
املفتوحــة للتحالــف العلمــي للنــر واملــوارد األكادمييــة ( )SPARCملخــص لتلــك النقــاط الرئيســية يف
صفحــة الوصــول املفتــوح ( )Open Access Pageالخاصــة بهــا ،ونــورد فيــا يــي بعــض املالمــح
البــارزة املنقولــة منهــا:
تقــدم الحكومــات معظــم التمويــل لألبحــاث – يقــدر بنحــو مئــات املليــارات مــن الــدوالرات ســنوياً – كــا
ِ
توظــف املؤسســات العامــة نســبة كبــرة مــن جميــع الباحثــن.
ينــر الباحثــون النتائــج البحثيــة التــي توصلــوا إليهــا دون توقــع تعويــض عنهــا .وبعكــس غريهــم مــن
املؤلفــن ،فإنهــم يسـلِّمون أعاملهــم للنارشيــن بــدون مقابــل مــادي مــن أجــل االرتقــاء باملعرفــة البرشيــة.
من خالل عملية مراجعة األقران ،يراجع الباحثون أعامل بعضهم البعض مجاناً.
مبجــرد نــر البحــث ،ينبغــي عــى أولئــك الذيــن ســاهموا فيــه (بــدءا ً مــن دافعــي الرضائــب مــرورا ً
باملؤسســات التــي دعمــت البحــث نفســه) أن يدفعــوا مــرة أخــرى للوصــول إىل النتائــج البحثيــة .عــى الرغــم
أن األبحــاث يتــم إنتاجهــا كســلعة عامــة ،إال أنهــا ليســت متاحــة لعامــة النــاس الذيــن دفعــوا مثنهــا.

ـب
تحتفــظ  SPARCبحقــوق التأليــف والنــر ©  ،2007-2017رخصــة املشــاع اإلبداعــي ن َْسـ ُ
امل ُص َّنــف ()CC BY
مــع االرتفــاع املســتمر يف أســعار املجــات العلميــة مبــا يفــوق ميزانيــات املكتبــات ،تضطــر
املكتبــات األكادمييــة إىل اتخــاذ قــرارات صعبــة  -وغالبـاً مــا تضطــر إىل إلغــاء االشــراكات أو التخــي
عـ�ن تخصيـ�ص األمـ�وال لبنـ�ود أخـ�رى مـ�ن امليزانيـ�ة .ووفقـ�ا لجمعيـ�ة مكتبـ�ات البحـ�وث( (�Associa
 ،)tion of Research Libraries – ARLارتفــع متوســط تكلفــة االشــراك املتتابــع ألعضــاء جمعيــة
مكتبــات البحــوث بنســبة بلغــت  315٪مــن عــام  1989حتــى عــام  .2003واعتبــارا ً مــن عــام 2003
زادت متوســط أســعار املجــات العلميــة مبعــدل أبطــأ إال أنهــا ال تــزال تزيــد مبعــدل يبلــغ  9٪تقريبـاً
كل عــام.
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 6.1الوصول المفتوح إلى َ

النشر العلمي المفتوح
ِ
يحـ ّد نظــام “النــر املقيّــد” مــن تأثــر املجتمــع العلمــي والبحثــي مــا يتســبب يف تباطــؤ وتــرة
يف
التقــدم بشــكل ملحــوظ .ويُ َع ـ ِّرف الباحــث “بيــر ســابر” ( )Peter Suberاإلنتــاج الفكــري املعــر ّ
املتــاح بواســطة الوصــول املفتــوح بأنــه ذلــك اإلنتــاج “الرقمــي ،واملتــاح عــر اإلنرتنــت ،واملجــاين،
والخــايل مــن معظــم قيــود حقــوق التأليــف والرتخيــص” .يرجــى االطــاع عــى الشــكل أدنــاه
الســتعراض رسيــع حــول كيفيــة عمــل نظــام النــر العلمــي املفتــوح

المثلى للمقاالت البحثية
دورة التمويل ُ

تحقق أقصى انتشار ،وجودى اقتصادية ،وتأثير اجتماعي

قبول النرش باملجالت العلمية ،وتعمل
سياسة اتاحة الوصول املقرتح للجمهور
عىل ضامن إيداع املقاالت البحثية يف
مستودعات رقمية مفتوحة

تسليم املقاالت البحثية للمجالت
العلمية ،وخضوعها ملراجعة
األقران

إجراء البحوث العلمية وكتابة
األوراق البحثية

اعالن الجهات الحكومية عن طلب
تقديم مقرتحات لألبحاث ،وادراج
اشرتاطات الرتخيص املفتوح ،ثم
منح املنح البحثية

نرش املقاالت يف املجالت العلمية
التقليدية مع تطبيق حظر

اتاحة تنزيل املقاالت البحثية
للجمهور من املستودعات املقرتحة

منح الجمهور الحقوق الكاملة
إلعادة االستخدام مبوجب رخص
مفتوحة

تقدم علمي رسيع ،وأقىص عائد
استثامري عىل القطاع العام

[الشكل أعاله مرتجم من الشكل األصيل باللغة اإلنجليزية]

 12المشاع اإلبداعي ألمناء المكتبات

الم ْع ِر َفة 6.1
الوصول المفتوح إلى َ
بعكــس الشــكل الســابق الــذي رشح عنــارص الــدورة الحاليــة للنــر العلمــي املكلفــة وغــر
الفعالــة ،فــإن الشــكل أعــاه يستكشــف مســارا ً بديــاً – أال وهــو مســار الوصــول املفتــوح.
تبــدأ العمليــة بنفــس الطريقــة التــي رشحنــا بهــا النظــام الحــايل – وهــي بــدء الحكومــة يف
طلــب تقديــم مقرتحــات لألبحــاث .يف مســار الوصــول املفتــوح ،تتضمــن طلبــات تقديــم املقرتحــات
عــى محتــوى لغــوي متعلــق بالسياســة العامــة ،ويشــرط فيــه أن يتــم نــر البحــث بصيــغ إتاحــة
الوصــول املفتــوح إليــه.
ثــم يقــوم الباحثــون يف الخطــوة التاليــة بإجــراء بحــوث علميــة وإعــداد مســودات أكادمييــة.
ينبغــي عــى الباحثــن عنــد ذهابهــم لتســليم املقــاالت للمجــات العلميــة التفكــر يف متطلبــات سياســة
الوصــول املفتــوح التــي اتفقــوا عليهــا عنــد قبولهــم التمويــل .وهــذا يعنــي أنــه ينبغــي للباحثــن
احتفاظهــم بحقــوق التأليــف والنــر الخاصــة بهــم  -وعــدم التنــازل عنهــا للنارشيــن الذيــن
يســتهدفون تحقيــق الربــح .أو كخيــار آخــر ،ينبغــي عــى الباحثــن البحــث عــن مجــات الوصــول
املفتــوح الذهبــي (“ )gold” open access journalالتــي تنــر األبحــاث مبوجــب تراخيــص الوصــول
ـب امل ُص َّنــف “ )”CC BYيف وقــت النرش .ويف
املفتــوح األكــر تحــررا ً (مثل رخــص املشــاع اإلبداعــي ن َْسـ ُ
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 عــى املــدى الطويــل.
ـب امل ُص َّنــف “CC
مــن خــال النــر برخــص الوصــول املفتــوح مثــل رخــص املشــاع اإلبداعــي ن َْسـ ُ
 ”BYيتــم منــح املســتخدمني الالحقيــن األذونــات القانونيــة للوصــول إىل األبحــاث وإعادة اســتخدامها.
ويعتــر هــذا النــوع مــن نظــام الوصــول املفتــوح متامشــياً بشــكل أفضــل مــع الغــرض األصــي مــن
إجــراء األبحــاث وتبــادل النتائــج العلميــة
بشــكل مفتــوح مــن خــال عمليــة النــر
العلمــي .ويف النهايــة فــإن نهــج الوصــول
املفتــوح يعــد نهجــاً أكــر كفــاءة،
وإنصافــاً ،وتعاونــاً وأقــل تكلفــة.
برجــاء مشــاهدة هــذا املقطــع مــن
الفيديــو حــول رشح الوصــول املفتــوح
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خيارات الوصول المفتوح
يتــاح للمؤلفــن طــرق قليلــة للنــر املفتــوح .ومــن أكــر هــذه الطــرق شــيوعاً مــا ي ُعـ َرف باســم
“الطريــق األخــر” أو “الطريــق الذهبــي” للوصــول املفتــوح.
الطريــق األخــر ( :)Green Open Accessويكــون ذلــك بإتاحــة الوصــول املفتوح ملســودة
اإلنتــاج العلمــي عــر إيداعهــا يف مســتودع رقمــي .وهــو مــا يُع ـ َرف أيضــا باســم األرشــفة الذاتيــة.
ومـ�ن أمثلـ�ة الطريـ�ق األخـضرض املســتودعات الرقميــة لألبحــاث الجامعيــة (�university research re
 .)positoryوميكــن تنظيــم مســتودعات الوصــول املفتــوح بحســب االختصــاص
(مثل مستودع  arXivالذي يحفظ املقاالت والبحوث يف مجال الفيزياء) أو بحسب املؤسسة
(مثال  Knowledge@UChicagoلجامعة شيكاغو).
الطريــق الذهبــي ( :)Gold Open Accessويكــون ذلــك بإتاحــة الوصــول املفتــوح للمســودة
النهائيــة لإلنتــاج العلمــي فــور نرشهــا يف مجلــة مــن مجالت الوصــول املفتــوح وإتاحــة املقالــة مبوجب
رخصـ�ة مفتوحـ�ة .وعـ�ادة مـ�ا تقـ�وم مجـلات الوصـ�ول املفتـ�وح بفـ�رض رسـ�وم معالجـ�ة املقـ�االت( (�Ar
 )ticle Processing Charge – APCعندمــا يرغــب أحــد املؤلفــن يف (أ) نــر مقالــة عــر اإلنرتنــت
تســمح لعامــة النــاس بالنفــاذ الحــر؛ (ب) االحتفــاظ بحــق التأليــف والنــر لهــذه املقالــة .وتــراوح
رســوم معالجــة املقــاالت بــدءا ً مــن  0دوالر وصــوالً لعــدة آالف مــن الــدوالرات لــكل مقالــة عــى حــدة.
اقــرأ املزيــد عــن رســوم معالجــة املقــاالت يف ويكيبيديــا .ويعتــر موقــع املكتبــة العموميــة للعلــوم
 PLOSمثــاالً ملجــات الوصــول املفتــوح الذهبــي.
دليــل مجــات الوصــول املفتــوح ( )Directory of Open Access Journals - DOAJعبــارة عــن
موقــع يقــوم بفهرســة مجــات الوصــول املفتــوح ،كــا أن الرابــط ?( HowOpenIsItانظــر أدنــاه)
يعــد أداة مفيــدة لتقييــم مــدى إتاحــة الوصــول املفتــوح النســبي للمــواد املنشــورة بــدءا ً مــن الوصــول
املفتــوح بشــكل كامــل حتــى الوصــول املقيّــد.
تَظ َهــر بعــض النــاذج الحديثــة اآلخــذة يف االنتشــار برسعــة مثــل إتاحــة الطبعــات املســبقة (أي
املســودات األوليــة مــن البحــوث املتاحــة قبــل إرســال النســخة النهائيــة للنــر) ( )preprintsواملحــاور
املركزيــة ( )hubsولكنهــا ميكــن أن توفــر طريقــة جديــدة يف فهــم النــر العلمــي املفتــوح بعيــدا ً
عــن قيــود النــاذج التــي يتوســط فيهــا النارشيــن .راجــع قســم املــوارد اإلضافيــة للحصــول عــى
معلومــات إضافيــة عــن هــذه املجــاالت الناشــئة يف النــر العلمــي املفتــوح.
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تثقيف المؤلفين حول حقوق التأليف والنشر التي يمتلكونها
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
النــر قبــل أن تنــر أبحاثهــم يف مجلــة أكادمييــة ،وميكــن ألمنــاء املكتبــات األكادمييــة وأقســام
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 .فعــى ســبيل املثــال،
قــد يفقــد املؤلفــون األكادمييــون الذيــن يقومــون بنقــل ملكيــة حقــوق النــر قدرتهــم عــى نــر
أبحاثهــم عــى مواقعهــم اإللكرتونيــة الخاصــة.
يوجــد العديــد مــن األدوات التــي توفــر املســاعدة ألعضــاء الكليــة والباحثــن يف فهــم حقوقهــم
وخيــارات النــر املتاحــة أمامهــم ،ومســاعدتهم عــى مامرســة تلــك الحقــوق .توفــر أداة إنهــاء ملكيــة
نقــل الحقــوق ( ، 1)Termination of Transfer toolالتــي أق ّرهــا كل مــن اتحــاد املؤلفــن (Authors
 )Allianceومنظمــة املشــاع اإلبداعــي ،معلومــات للمؤلفــن  -ممــن ســبق وأبرمــوا اتفاقيــات نــر -
حــول إمكانيــة وكيفيــة اســرجاع حقــوق النــر التــي تنازلــوا عنهــا ســابقاً حتــى يتســنى لهــم النــر
بــروط جديــدة ،مبــا يف ذلــك النــر برخصــة املشــاع اإلبداعــي ،إذا مــا اختــاروا ذلــك .كــا ميكــن
أيض ـاً ألعضــاء الكليــة وغريهــم مــن املؤلفــن اســتخدام محــرك الســتخراج ملحــق التفاقيــة حقــوق
املؤلــف )The Scholars Copyright Addendum Engine - SCAE( 2ولتعديــل اتفاقيــات النــر عنــد
تســليم إحــدى املقــاالت إىل نــارش تقليــدي .ويتيــح املحــرك للمؤلفــن االختيــار مــن بــن عــدة خيــارات
مختلفــة لحفــظ حقوقهــم ،ويســتخرج اتفاقيــة ترفــق فيــا بعــد مــع اتفاقيــة النــر التقليديــة حتــى
تصبغهــا بالطابــع القانــوين .باإلضافــة ملــا ســبق ،ينــر اتحــاد املؤلفــن مــوارد ال تحــى حــول
هــذه األدوات والوصــول املفتــوح ،كــا يوفــر أيض ـاً موقــع املكتبــة العموميــة للعلــوم ( )PLoSمــوارد
ومقــاالت حــول فوائــد الوصــول املفتــوح.
كــا ميكــن أيض ـاً ألمنــاء املكتبــات األكادمييــة مســاعدة الباحثــن يف فهــم كيــف تؤثــر خيــارات
النــر املختلفــة عــى الجمهــور وعــى مكانــة عملهــم .يعتــر معامــل التأثــر ()impact factor
 .1تغطــي 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.
 .2تجري مؤسسة املشاع اإلبداعي يف عام  2018بعض التحديثات عىل كل من محرك  SCAEوملحق اتفاقية حقوق املؤلف.
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للمجــات العلميــة هــو املعيــار الرئيــي إلبــراز أهميــة مجلــة علميــة أو منشــور بحثــي ،ويقــاس مــن
خــال متوســط عــدد مــرات اﻻﺳﺘﺸﻬﺎدات املرجعيــة للمجلــة العلميــة .ونظــرا ً ألن معامــل التأثــر ليــس
بالــرورة معيــارا ً يعتمــد عليــه لقيــاس أهميــة إحــدى املجــات العلميــة ،فــإن بعــض النارشيــن مثــل
 Natureيعيــدون النظــر يف أهميــة معامــات التأثــر يف املجــات العلميــة .يشــجع العديد مــن الباحثني
الداعمــن للوصــول املفتــوح أنظمــة مثــل القياســات األلتمرتيــة ( )altmetricsملــا توفــره مــن أســاليب
جديــدة تقــوم عــى التفكــر يف معامــات تأثــر تختلــف عــن القياســات التقليديــة .أصــدرت رشكــة
 1Science OA- Finderيف عــام  2017اســتنتاجات قامئــة عــى دراســة وجــدت أن األوراق البحثيــة
املتاحــة مــن خــال الوصــول املفتــوح ت ُنتــج يف املتوســط تأثــرا ً بحثي ـاً أعــى بنســبة  50٪مقارن ـ ًة
بــاألوراق البحثيــة التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــال خاصيــة تســعري ( )paywallصارمــة ت ٌلـزِم
بدفــع اشــراك مقابــل الوصــول للمحتــوى .ملعرفــة املزيــد اقــرأ مقالــة “جــون تينانــت” Jon Tennant
عــام  2016حــول املزايــا األكادمييــة ،واملجتمعيــة ،واالقتصاديــة التــي يوفرهــا الوصــول املفتــوح.

ممارسات وسياسات الوصول المفتوح بالجامعات وخارجها
سياســة الوصــول املفتــوح عبــارة عــن سياســة رســمية تتبناهــا املؤسســة لدعــم الباحثــن يف
إتاحــة الوصــول املفتــوح ألعاملهــم .ميكــن أن تطبــق هــذه السياســات إىل املقــاالت التــي خضعــت
ملراجعــة األقــران ،واألوراق املقدمــة يف مؤمتــرات ،و/أو املســودات التــي خضعــت ملراجعــة األقــران ،أو
ـرت يف مجلــة علميــة وفق ـاً
املســودات األوليــة للبحــوث التــي أو ِدعــت يف مســتودع مؤســي أو نُـ ِ َ
لــروط الوصــول املفتــوح .تحــدد سياســات الوصــول املفتــوح عمومــاً املبــادئ التوجيهيــة لكيفيــة
قيــام الباحثــن بنــر أبحاثهــم لتوســيع نطــاق الوصــول إليهــا بأقــى قــدر ممكــن.
أشــار “بيــر ســابر” ( )Peter Suberوهــو أحــد املنارصيــن لحركــة الوصــول املفتــوح أن كلمــة
“تفويــض” ليســت الكلمــة املالمئــة لالســتخدام يف ســياق سياســات الوصــول املفتــوح ” ...كــا أنــه ال
توجــد أي كلمــة إنجليزيــة أخــرى [مالمئــة]“ .بــدون تفويــض ،ميكــن للمؤسســات اعتبــار أن أعضــاء
الكليــة قــد اختــاروا االنضــام للسياســات ،بحيــث تقــوم املكتبــات أو املكاتــب املعنيــة بحقــوق التأليــف
والنــر بتحويــل املامرســة التلقائيــة املتبعــة يف النــر إىل املامرســة املتمثلــة يف الوصــول املفتــوح.
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سياسات الجامعات
تبنــت العديــد مــن الجامعــات سياســات الوصــول املفتــوح التــي تشــرط عــى الباحثــن املنتســبني
للجامعــة أن مينحــوا مؤسســتهم ترخيــص غــر حــري للمقــاالت العلميــة يف وقــت تأليــف تلــك
األعــال .متنــع هــذه العمليــة ظهــور املشــاكل يف املراحــل التنفيذيــة مــع النارشيــن ،حيــث تحتفــظ
الجامعــة بالحــق القانــوين يف العمــل قبــل نقــل حقــوق املؤلــف إىل النــارش .وقــد انتــرت هــذه
السياســات عــى فرضيــة أن الجامعــات نفســها ينبغــي أن تكــون قــادرة عــى الوصــول لنتائــج البحوث
الخاصــة بأعضــاء الكليــة والحفــاظ عليهــا .لالطــاع عــى مثــال يرجــى قــراءة سياســة الوصــول
املفتــوح لجامعــة كاليفورنيــا .كــا ميكنــك أيضــاً االطــاع عــى العديــد مــن سياســات الوصــول
املفتــوح األخــرى املعمــول بهــا يف املؤسســات مبوقــع  ROARMAPالــذي يجمــع املئــات مــن سياســات
الوصــول املفتــوح مبــا فيهــا تلــك السياســات الخاصــة بالجامعــات ،واملؤسســات البحثيــة ،واملؤسســات
األكادمييــة.
بالنســبة ألمنــاء املكتبــات األكادمييــة املهتمــن بتطويــر سياســة الوصــول املفتــوح بجامعتهــم أو
مؤسســتهم ،قــام مــروع هارفــارد للوصــول املفتــوح بتطويــر مجموعــة أدوات ( )toolkitمتعلقــة
بهــذا الشــأن .عــاد ًة مــا تنشــأ سياســات الوصــول املفتــوح مــن خــال املكتــب املســئول عــن االتصــال
العلمــي ،ولكــن ميكــن ألمنــاء املكتبــات املســاعدة يف صياغــة هــذه السياســات مــن خــال تأديــة
مجموعــة متنوعــة مــن األدوار (التوعيــة ،واملرجعيــة ،ومــا إىل ذلــك).

سياسة اإلتاحة العامة
باإلضافــة إىل الــدور الــذي تلعبــه السياســات العامــة يف تشــجيع تطويــر سياســات الوصــول
املفتــوح عــى املســتوى الجامعــي ،ميكــن للسياســات العامــة أيضـاً أن تضمــن إتاحــة األبحــاث املمولــة
مــن القطــاع العــام مبوجــب رشوط الوصــول املفتــوح .ويتــم تحقيــق ذلــك عــادة مــن خــال تضمــن
اشــراطات تلــزم مشــاركة األعــال التــي حصلــت عــى أمــوال املنــح املقدمــة مــن الحكومــة أو الجهــات
الخرييــة .عندمــا تشــمل دورات متويــل األبحــاث عــى اشــراطات اإليــداع و/أو الرتخيــص املفتــوح
للمنشــورات ،فــإن زيــادة إمكانيــة الوصــول وفــرص إعــادة االســتخدام تضاهــي يف حــد ذاتهــا قيمــة
متويــل البحــوث .فمثـاً تشــرط سياســة الوصــول العــام ( )Public Access Policyللمعاهــد الصحيــة
الوطنيــة األمريكيــة ( )U.S. National Institutes of Health – NIHأن ...”:يلتــزم جميــع الباحثــن
رســلت
الذيــن تلقــوا متويــاً مــن املعاهــد الصحيــة الوطنيــة األمريكيــة بــأن يرســلوا ،أو أن تكــون أَ َ
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نيابـ�ة عنهـ�م ،ملسـ�تود ع  PubMed Centralالــذي تديــره مكتبــة الطــب الوطنيــة األمريكيــة (�Na
 )tional Library of Medicineنســخة إلكرتونيــة مــن املسـ ّودات النهائيــة امل ُراجعــة مــن األقــران عنــد
قبــول نرشهــا ،وذلــك ليتــم إتاحتهــا للجمهــور يف موعــد أقصــاه  12شــهرا ً بعــد التاريــخ الرســمي
3
للنــر.”...
ُع ـرِض مــروع قانــون الوصــول العــادل إىل أبحــاث العلــوم والتكنولوجيــا واملعــروف اختصــارا ً
بـــ ( )FASTRعــى مجلــس النــواب ومجلــس الشــيوخ مــن عــام  .2012-2017كــا قُـ ِ
ـدم هــذا القانون
كذلــك إىل الكونغــرس األمريــي مــن  2012-2017إال أنــه مل يتــم املوافقــة عليــه بعــد .إذا مــا وافــق
الكونجــرس األمريــي عــى هــذا القانــون ،فإنــه ســيتطلب مــن الــوكاالت الفيدراليــة موازنــات بحثيــة
إضافيــة تقــدر بواقــع  100مليــون دوالر أمريــي أو أكــر ســنوياً إلتاحــة وصــول عامــة النــاس عــر
اإلنرتنــت للمقــاالت البحثيــة الناتجــة عــن تلــك األبحــاث املمولــة ،وذلــك يف غضــون  6-12شــهرا ً بعــد
نرشهــا يف مجلــة علميــة خاضعــة ملراجعــة األقــران .إن إصــدار مثــل هــذا القانــون ســيضمن بــدوره
إتاحــة قــراءة املقــاالت املم َّولــة مــن القطــاع العــام مجانــاً لجميــع املســتخدمني املحتملــن ويضمــن
إمكانيــة اســتخدام املقــاالت بالكامــل يف البيئــة الرقميــة ،مــا يتيــح اســتخدام أدوات تحليــل حاســويب
جديــدة يُرت َ َجــى منهــا إحــداث ثــورة يف عمليــة إجــراء البحــوث.

https://publicaccess.nih.gov/policy.htm .3
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كشف األفكار المغلوطة حول الوصول المفتوح
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 النرش العلمي املفتوح” بواسطة جامعة مينسوتا
”.University of Minnesota “Myths about Open Access Publishing
•“ األفكار املغلوطة املتأصلِّة حول النرش العلمي املفتوح للعلوم” بقلم مايك تيلور
”Mike Taylor’s “Persistent Myths about open access scientific publishing
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مالحظات ختامية
تلعــب الجامعــات دوراً رئيســياً فــي تطويــر البحــث العلمــي ،كمــا أن النشــر

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 لالرتقاء 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

والتوصيــات لزيــادة نطــاق وتأثيــر النشــر العلمــي فــي مجــاالت معينــة.

6.2

الموارد التعليمية
المفتوحة ،الكتب
الدراسية المفتوحة،
المناهج الدراسية
المفتوحة

6.2

الموارد التعليمية
المفتوحة ،الكتب
الدراسية المفتوحة،
المناهج الدراسية
المفتوحة
إن التعليــم املفتــوح عبــارة عــن فكــرة،
عــاوة عــى كونــه مجموعــة مــن
املحتويــات ،واملامرســات ،والسياســات،
واألوســاط التــي إذا أُ ِ
حســن االســتفادة
منهــا ميكــن أن تســاعد كل شــخص يف
العــامل للوصــول إىل مــواد تعليميــة
مجانيــة ،وفعالــة ،ومفتوحــة بتكلفــة
هامشــية تســاوي الصفــر .نحــن نعيــش
يف عــامل يتســم بوفــرة املعلومــات ،حيــث
يســتطيع فيــه كل شــخص ،وألول مــرة يف
التاريــخ البــري ،الحصــول عــى كل مــا
يرغــب فيــه مــن تعليــم .وت ُ َعــ ّد املــوارد
التعليميــة املفتوحــة (Open Educational
 )Resources – OERهــي العامــل الرئييس
يف خلــق هــذا التح ـ ُّول يف التعلٌّــم .املــوارد
التعليميــة املفتوحــة عبــارة عــن مــواد
تعليميــة يتــم مشــاركتها مــع عامــة النــاس
بــدون تكلفــة مــع الحصــول عــى أذونــات
قانونيــة الســتخدام املحتــوى ومشــاركته
والبنــاء عليــه بحريــة.

مخرجات التعليم
1

تحديــد معنــى كلمــة “مفتوحــة” يف
ســياق مصطلــح املــوارد التعليميــة
املفتوحــة

2

التفريــق بــن املــوارد التعليميــة
املفتوحــة ،والكتــب الدراســية املفتوحــة،
واملناهــج الدراســية املفتوحــة ،واملقررات
االلكرتونيــة املفتوحــة واســعة االنتشــار
والتــي يطلــق عليهــا اختصــارا ً
“املوكــس” (.)MOOCs
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ترجع أسباب توافر املوارد التعليمية املفتوحة إىل اآليت:

•نشــأت املــوارد التعليميــة (يف الغالــب) بصيغــة رقميــة 4وميكــن تخزيــن املــوارد الرقميــة ،ونســخها،
وتوزيعهــا بتكلفــة تــكاد تصــل إىل الصفــر؛
•يُ َس َّهل 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.

نظــرا ً ألننــا نســتطيع مشــاركة مــواد تعليميــة فعالــة مــع العــامل أجمــع بتكلفــة تــكاد تصــل إىل الصفر،5
يزعــم الكثــر مــن النــاس أن الرتبويــن والحكومــات التــي تدعــم التعليــم العــام يقــع عــى عاتقهــا التــزام
معنــوي وأخالقــي للقيــام بذلــك .يكمــن هــذا الجــدال عــى افــراض أن التعليــم مبنــي أساس ـاً عــى تبــادل
ـل جــزء كبــر
ـتحل محـ ّ
املعرفــة واألفــكار .وتعتقــد منظمــة املشــاع اإلبداعــي أن املــوارد التعليميــة املفتوحــة سـ ّ
مــن املحتــوى املشــمول بحقــوق امللكيــة املســتخدم يف الــدورات األكادمييــة .وســيؤدي التحــول ملثــل هــذا
النمــوذج إىل خلــق املزيــد مــن الفــرص االقتصاديــة واملزايــا االجتامعيــة العادلــة عــى مســتوى العــامل دون
التضحيــة بجــودة محتــوى التعليــم.

املــوارد التعليميــة املفتوحــة :بيئــة
التعليــم تعــود للحيــاة بواســطة
ــب
 opensourcewayرخصــة ن َْس ُ
امل ُص َّنــف  -الرتخيــص باملثــل
اإلصــدار 2.0

 .4نشأت 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 ُيض ِفي عليها
صفة موارد تعليمية مفتوحة من عدمه.
 .5يف 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 والنرش امل ُق ِّيدة وحقوق االستخدام العادل  /التعامل العادل الضيقة ميكن أن تحد من طرق التدريس الجديدة.
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السؤال الهام  /ما أهمية الموضوع
هــل مــن املعقــول أن يكــون التعليــم يف عــر اإلنرتنــت أكــر تكلفــة وأقــل مرونــة مــا كان عليــه الحــال
يف األجيــال الســابقة؟ لقــد أصبــح التعليــم أكــر أهميــة مــن أي وقــت مــى .ال ميكــن أن يقــدم أي يشء
آخــر مثــل مــا يقدمــه التعليــم يف االرتقــاء الســعادة والرخــاء واألمــن لــدى األفــراد والعائــات واملجتمعــات.
يف الوقــت الــذي تجــري فيــه العديــد مــن التجــارب املثــرة لالهتــام واملفيــدة خــارج التعليــم الرســمي ،إال أن
الدرجــات العلميــة ،والشــهادات ،وغريهــا 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 وغريهــا
مــن املــوارد .وبشــكل كبــر قامــت هــذه الــركات ذاتهــا كجــزء مــن انتقالهــا مــن الطباعــة الورقيــة إىل
الطباعــة الرقميــة ،باالنتقــال بالفعــل مــن منــوذج يقــوم فيــه املتعلمــون ب ـراء وامتــاك الكتــب إىل منــوذج
“انســيايب” يتيــح لهــم الوصــول للمــواد لفــرة محــدودة.
باإلضافــة لذلــك ،يطــور النــارشون باســتمرار تقنيــات تقييديــة تحـ ّد مــا يســتطيع أن يفعلــه املتعلمــون
وأعضــاء الكليــة يف املــوارد املتــاح لهــم الوصــول إليهــا مؤقت ـاً ،ويشــمل ذلــك ابتــكار طــرق جديــدة لحظــر
الطباعــة ،ومنــع اســتخدام طريقــة القــص واللصــق ،وتقييــد مشــاركة املــواد بــن األصدقــاء.
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تأمل شخصي  /ما أهمية الموضوع بالنسبة لك؟
مــا هــي اآلثــار املرتتبــة عليــك شــخصياً وعــى معارِفــك مــن ارتفــاع تكاليــف املــواد التعليميــة وانخفاض
مرونتهــا؟ مــا هــو الــدور الــذي تتخيــل أن تكــون قــد لعبتــه حقــوق التأليــف والنــر القامئــة عــى “جميــع
الحقــوق محفوظــة” والقوانــن ذات الصلــة يف زيــادة التكاليــف وخفــض املرونــة بالنســبة للمتعلمــن
واملعلمــن؟

المعارف األساسية
اكتساب
ِ

الموارد التعليمية المفتوحة والكتب الدراسية المفتوحة

لــي نبــدأ حديثنــا حــول هــذا املوضــوع برجــاء مشــاهدة هــذا الفيديــو ملــاذا املــوارد التعليميــة املفتوحة؟
(مــدة العــرض  )03:48تعتــر املــوارد التعليميــة املفتوحــة مــواد تدريســية ،وتعليميــة ،وبحثيــة متاحــة يف أي
وســيط مــن الوســائط ضمــن املِلــك العــام أو قــد تكــون ا ِ
ُصــدرت مبوجــب ترخيــص مفتــوح يســمح لآلخريــن
6
الوصــول إليهــا ،واســتخدامها ،وتعديلهــا ،وإعــادة توزيعهــا بــدون تكلفــة .
أو ميكنــك اســتخدام هــذا التعريــف األقــل تقنيــة لــي تــرح ألحــد األشــخاص مــا املقصــود باملــواد
التعليميــة املفتوحــة:
املــوارد التعليميــة املفتوحــة عبــارة عــن مــواد تعليميــة ميكــن تنزيلهــا مــن عــى االنرتنــت ،وتحريرهــا،
7
ومشــاركتها مجان ـاً لتقديــم خدمــة أفضــل لجميــع الطــاب .
وعــى 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 وايــي ( )David Wileyتعريف ـاً شــائعاً آخــر ،ينــص عــى أن املــواد التعليميــة
املرخصــة بطريقــة متنــح اإلذن لعامــة النــاس ملامرســة أنشــطة اذونــات الــراءات الخمســة ( )5Rsهــي فقــط
تلــك املــوارد التــي ميكــن اعتبارهــا مــوارد تعليميــة مفتوحة.وتشــمل أذونــات الــراءات الخمســة اآليت:

 .6التعريف املشتق ملؤسسة املشاع اإلبداعي من تعريف اليونسكو للموارد التعليمية املفتوحةhttp://www.unesco.org/new/en/communica� :
tion-and-information/access-to-knowledge/open-educational-resources
 .7تم صياغته بواسطة مسئويل اتصال املوارد التعليمية املفتوحة :وهو تحالف يف أمريكا الشاملية يضم منارصي التعليم املفتوح الذين يعملون مبجال
االتصال الخاص باملوارد التعليمية املفتوحة oer-comms@googlegroups.com
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إن أســهل طريقــة للتأكــد مــن كــون أحــد املــوارد التعليميــة يعــد مــوردا ً تعليميـاً *مفتوحـاً* يوفــر لــك
أذونــات الــراءات الخمســة هــو تحديــد إذا مــا كان املــورد ضمــن املِلــك العــام أو إذا تــم ترخيصــه بإحــدى
ـب املُص َّنــف (CC
َسـ ُ
رخــص املشــاع اإلبداعــي التــي تســمح بتأليــف أعــال مشــتقة منــه  -مثــل رخصــة ن ْ
ـب املُص َّنــف  -غــر
َسـ ُ
َسـ ُ
ـب املُص َّنــف  -الرتخيــص باملثــل ( ،)BY-SAأو رخصــة ن ْ
 ،)BYأو رخصــة ن ْ
ـب املُص َّنــف  -غــر تجــاري  -الرتخيــص باملثــل (.)BY-NC-SA
َسـ ُ
تجــاري ( ،)BY-NCأو رخصــة ن ْ
تتوفــر املــوارد التعليميــة املفتوحــة يف جميــع األشــكال واألحجــام .فيمكــن أن يكــون حجــم إحــدى
مــوارد التعليــم املفتــوح بصغــر حجــم فيديــو أو مشــهد متثيــي ( ،)simulationوميكــن أن يكــون كبــرا ً
بحجــم برنامــج كامــل ملنــح شــهادة علميــة .وقــد يكــون مــن الصعــب ،أو عــى األقــل ميكــن أن يســتهلك وقتـاً
طوي ـاً ،قيــام املدرســون بتجميــع املــوارد التعليميــة املفتوحــة يف مجموعــة شــاملة تكفــي الســتبدال كتــاب
درايس محمــي مبوجــب حقــوق التأليــف والنــر .ولهــذا الســبب غالبــاً مــا يتــم جمــع املــوارد التعليميــة
املفتوحــة وعرضهــا بطــرق تشــبه كتاب ـاً دراســياً تقليدي ـاً لتســهيل فهــم واســتخدام املعلمــن لتلــك املــوارد.
وببســاطة فــإن مصطلــح “كتــاب درايس مفتــوح” يعنــي مجموعــة مــن املــوارد التعليميــة املفتوحــة التــي
ن ُِظ َمــت يف شــكل كتــاب درايس تقليــدي مــن أجــل تســهيل عمليــة االســتخدام .لالطــاع عــى أمثلــة مــن
الكتــب الدراســية املفتوحــة يف عــدد مــن التخصصــات ،برجــاء زيــارة موقــع  ،OpenStaxأو مكتبــة الكتــب
الدراســية املفتوحــة ( )Open Textbook Libraryأو مــروع الكتــب الدراســية املفتوحــة لربيتيــش كولومبيــا
( )BC Open Textbook Projectويف أحيــان أخــرى ،يتــم تجميــع املــوارد التعليميــة املفتوحــة وتقدميهــا يف
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صــورة مناهــج دراســية رقميــة .لالطــاع عــى أمثلــة مــن املناهــج الدراســية املفتوحــة ،برجــاء زيــارة موقــع
االتحــاد الــدويل للتعليــم املفتــوح ( )Open Education Consortiumو .Lumen Learning
إىل جانــب مــا تُظ ِهــره األبحــاث مــن توفــر املتعلمــن للــال عنــد اســتخدام معلميهــم املــوارد التعليميــة
املفتوحــة ،فإنهــا تُظ ِهــر أيض ـاً إمكانيــة تحصيــل املتعلمــن بشــكل أفضــل عنــد اختيــار املعلمــون للمــوارد
التعليميــة املفتوحــة بــدالً مــن املــواد التعليميــة املحميــة مبوجــب حقــوق التأليــف والنــر.
تقــوم مجموعــة واســعة مــن األفــراد ،واملنظــات ،والحكومــات بتدعيــم فكــرة املــوارد التعليميــة املفتوحــة
بقــوة ،كــا يتضــح مــن وثائــق مثــل إعــان كيــب تــاون للتعليــم املفتــوح ( ،)2007و عــان باريــس بشــأن
املــوارد التعليميــة املفتوحــة خــال منتــدى اليونســكو ( ،)2012وخطــة عمــل ليوبليانــا بشــأن املــوارد التعليمية
املفتوحــة التــي اعتمدتهــا اليونســكو حديثـاً (.)2017

المساقات الهائلة المفتوحة عبر اإلنترنت ()MOOC
يف عــام  ،2007بــدأ كالً مــن ديفيــد وييل وأليــك كــوروس تجربة “املســاقات املفتوحــة” .واعتمدت
فكــرة املســاق املفتــوح عــى أن يُتــاح إىل عامــة النــاس املناهــج ونصــوص القــراءة ومقاطــع الفيديــو
واملصــادر األخــرى التــي كانــت تســتخدم يف التدريــس بالفصــول الدراســية التــي توفرهــا الجامعــة
جــه دعــوة إىل عامــة النــاس للمشــاركة يف املســاق مــن خــال القــراءة ومشــاهدة مقاطع
رســم ًيا ،وأن تو ّ
فيديــو واملشــاركة يف املناقشــات عــى وســائل التواصــل االجتامعــي وإكــال الواجبــات الدراســية
بالتعــاون مــع طــاب املســاق الرســميني .يف حــن أن املشــاركني غــر الرســميني مل يحصلــوا عــى
شــهادة معتمــدة مــن الجامعــات لكــن مل يتوجــب عليهــم أيضً ــا أن يتقدمــوا بطلــب القبــول أو دفــع
رســوم دراســية .وكانــت إدارة املســاق املفتــوح تســتلزم أن يســتخدم املعلمــون مــوارد التعليــم املفتوحــة
( )OERحتــى يتســنى لكافــة املشــاركني يف املســاق ســواء الرســميني أو غــر الرســميني الوصــول إليهــا
واســتخدامها.
حــا عــن �Con
يف عـ�ا م  ،2008اشــرك كالً جــورج ســيمنز وســتيفن داونــز يف تقديــم مســاقًا مفتو ً
( )nectivism and Connected Knowledge (CCK08الرتابطيــة واملعرفــة املرتبطــة) .جــذب هــذا
را مــن املشــاركني الــذي تجــاوز عددهــم  2000متعلــم وهــو مــا يفــوق املشــاركني
املســاق عــد ًدا كب ـ ً
يف جميــع مســاقات عــام  2007التــي قدمهــا ويــي وكــوروس .هــذا العــدد الضخــم حفــز ديــف
حــا عــر اإلنرتنــت” أو مــووك،
كورمــر إىل أن يشــر إىل مســاق  CCK08باعتبــاره “مســاقًا هائـاً مفتو ً
يف إشــارة إىل ( massively multiplayer online role-playing gamesألعــاب تق ّمــص األدوار كثيفــة
الالعبــن عــى اإلنرتنــت) التــي أصبحــت شــائعة يف أواخــر التســعينيات .شــاهد هــذا الفيديــو الــذي
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يصــف املســاقات الهائلــة املفتوحــة عــر اإلنرتنــت :بعنــوان “?( ”What is a MOOCمــا هــو املــووك؟)
الــذي يقدمــه ديــف كورمــرCC-BY 3.0 ،
بعــد مــرور ســنوات ،يف عــام  ،2011قــام سيباســتيان ثــرون وبيــر نورفيــج مــن ســتانفورد
بتدريــس مســاق عــر اإلنرتنــت يف مجــال الــذكاء االصطناعــي الــذي مل يســتخدما فيــه مــوارد التعليــم
املفتوحــة ولكنهــا حثــا عامــة النــاس عــى املشــاركة .ورسعــان مــا وصفــت وســائل اإلعــام هــذا
املســاق بأنــه أحــد املســاقات الهائلــة املفتوحــة عــر اإلنرتنــت .يف هــذه الحالــة ،أثــرت تســمية مــووك
عــى وضــوح معنــى “مفتــوح” يف إطــار املســاقات الهائلــة املفتوحــة عــر اإلنرتنــت حتــى أصبــح
معنــاه التقديــم املفتــوح (ألي شــخص يرغــب يف االنضــام) بــدالً مــن املحتــوى ذي الرتخيــص املفتــوح.
وأصبــح اليــوم يف الســاحة العديــد مــن موفــري املســاقات الهائلــة املفتوحــة عــر اإلنرتنــت الهادفة
إىل الربــح وغــر الهادفــة للربــح منهــا  edXو Courseraو .FutureLearnيف حــن أنهــم جمي ًعــا
يوفــرون لعامــة النــاس انتفا ًعــا حـ ًرا /تقديــم مفتــوح لكافــة مســاقاتهم إال أن أي مــن هــذه املنظــات ال
تلتــزم بإنشــاء مــوارد التعليــم املفتوحــة أو اســتخدامها عــى غــرار مؤلفــي املســاقات الهائلــة املفتوحــة
عــر اإلنرتنــت األصليــن .كــا تختلــف طريقــة تدريــس هــذه املســاقات األخــرة الهائلــة املفتوحــة
عــر اإلنرتنــت اختالفًــا ملحوظًــا عــن املامرســات املتنوعــة واملرتبطــة باملســاقات الهائلــة املفتوحــة عــر
اإلنرتنــت األوىل الخاصــة بكورمــر املوضحــة يف الفيديــو أعــاه.
بوجــه عــام أصبحــت املســاقات الهائلــة املفتوحــة عــر اإلنرتنــت مؤخـ ًرا تســر عــى نســق واحــد
وغــر مجديــة حيــث تعتمــد بشــكل عــام عــى مشــاهدة مقاطــع فيديــو قصــرة واإلجابــة عــن أســئلة.
يصــف تــوين بيتــس املســاقات الهائلــة املفتوحــة عــر اإلنرتنــت التــي تعتمــد عــى النمــوذج املفتــوح
واالستكشــايف األول باســم  cMOOCsواملســاقات املتامثلــة والتــي تتبــع نظا ًمــا مؤسســ ًيا باســم
.xMOOCs
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مالحظات ختامية
إن المــوارد التعليميــة المفتوحــة ســواء تــم تنظيمهــا فــي شــكل كتــب دراســية

مفتوحــة أو مناهــج دراســية مفتوحــة ،تمنــح مجموعــة واســعة مــن األذونــات
للمعلميــن ،والمتعلميــن ،وغيرهــم ممــا يجعــل التعليــم أقــل كلفــة وأكثــر مرونــة.

وتتيــح هــذه األذونــات أيضــاً القيــام بالتجــارب واالبتــكار الســريع والمنخفــض
ـابقا فــي المقــررات االلكترونيــة المفتوحة واســعة االنتشــار
التكلفــة ،كمــا رأينــا سـ ً
والتــي يطلــق عليهــا اختصــاراً “الموكــس” (.)MOOCs

6.3

العثور على الموارد
وتقييمها وتعديلها

6.3

العثور على الموارد
وتقييمها وتعديلها

نحــن نعيــش يف عــر تســود فيــه الثقافة
البرصيــة والحيــة وهــو مــا يتطلــب مــن
املعلمــن توفــر مــوارد تعليميــة مالمئــة
يف الفصــل الــدرايس ،إال أن العثــور عــى
أعــال رائعــة ألشــخاص آخريــن وإعــادة
اســتخدامها ليــس دامئــاً أمــرا ً بســيطاً.
ســتعلِّمك هــذه الوحــدة كيفيــة العثــور
عــى املــوارد التعليميــة املفتوحــة لآلخريــن
وتعديلهــا الســتخدامها يف فصولــك
الدراســية.
يلعــب أمنــاء املكتبــات دورا ً هامــاً
يف اكتشــاف ،وتطويــر ،وتوصيــف،
وترخيــص ،وتنظيــم ومشــاركة املــوارد
التعليميــة املفتوحــة .كــا يتــاح ألمنــاء
املكتبــات فرصــة تشــجيع اســتخدام
املــوارد التعليميــة املفتوحــة ودعمهــا.
ســوف ترشــدك هــذه الوحــدة إىل نهــج
عمــي لدعــم اســتخدام املــوارد التعليميــة
املفتوحــة.
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مخرجات التعليم
1

العثــور عــى املــوارد التعليميــة املفتوحة
يف مســتودعات رقميــة مفتوحــة
املصــدر ،ومحــرك بحــث جوجــل،
ومحــرك البحــث ،CC Searchومنصــات
الكرتونيــة أخــرى.

2

تقييــم كيفيــة إعــادة اســتخدام /
تعديــل  /إعــادة مــزج املــوارد التعليميــة
املفتوحــة التــي تعــر عليهــا.

3

بيــان كيفيــة اســتخدام عــدد من املــوارد
التعليميــة املفتوحــة املختلفــة معــاً،
مــع الرتكيــز عــى أن تكــون الرخصــة
متوافقــة فيــا بينهــم.

العثور على الموارد وتقييمها وتعديلها 6.3

السؤال الهام  /ما أهمية الموضوع؟
مــا هــي املهــارات واملعرفــة الالزمــة للعثــور عــى املــوارد التعليميــة املفتوحــة التــي تحتــاج إليهــا أنــت
وطالبــك؟ إذا كنــت ســتنضم إىل مجتمــع التعليــم العاملــي املفتــوح ،فابحــث عــن أفضــل املــوارد املفتوحــة
ملنهجــك الــدرايس ،وقــم مبشــاركة عملــك الجيــد مــن خــال طرحــه كمــورد تعليمــي مفتــوح ،وينبغــي أن
تعــرف  -وتعــرف كذلــك كيــف تعلــم اآلخريــن – كيفيــة العثــور عــى املــوارد ذات الرخــص املفتوحــة وتقييمها
وتعديلهــا .مــاذا لــو أردنــا أن نفكــر مــن منظــور أوســع  ...مــا هــو تأثــر التعليــم املفتــوح عــى مســتوى
العــامل أجمــع؟
كيــف يكــون االنفتــاح ،وفرصــة إجــراء التعديــات ،وإعــادة مــزج ومشــاركة املحتــوى مــن شــأنهم تــرك
تأثــر محتمــل عــى نطــاق عاملــي؟ إذا كان بإمــكان عامــة النــاس الوصــول إىل املعرفــة املتاحــة يف العــامل
وإعــادة مزجهــا بطريقــة خالقــة ،فــا هــي الفــرص الجديــدة التــي قــد نجدهــا للتعامــل مــع التحديــات
العامليــة (مثــل أهــداف التنميــة املســتدامة لألمــم املتحــدة)؟

هاتف خلوي بعدسة تياجو أجواير ( )Tiago Aguiarامللكية العام .أداة املشاع اإلبداعي الصفرية ()CC0
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تأمل شخصي  /ما أهمية الموضوع بالنسبة لك
أيــن تجــد حاليـاً مــوارد التعلــم الخاصــة بــك؟ هــل تبحــث عــن بدائــل مفتوحــة للمــواد التــي تســتخدمها
حاليـاً؟ كيــف تق ّيــم مــواردك التعليميــة الحاليــة ،وكيــف ميكنــك تطبيــق هــذه التدابــر عــى املحتــوى امل ُرخص
بالرخــص املفتوحة؟
مبجرد تحديد املوارد التعليمية التي تستخدمها حالياً ،اسأل نفسك األسئلة التالية:
لدي؟
•هل هذه املوارد متاحة لجميع املتعلمني ّ
لدي االحتفاظ بنسخة من هذه املوارد بشكل دائم؟
•هل ميكنني أنا واملتعلمون ّ
•هــل ميتلــك فصــي الــدرايس الحقــوق القانونيــة لتصحيــح األخطــاء ،وتحديــث املحتــوى القديــم أو
غــر الدقيــق ،وتحســن العمــل ،ومشــاركته مــع املعلمــن اآلخريــن يف أنحــاء العــامل أجمــع؟
لدي يف تحسني مواردنا التعليمية كجزء من منهجهم الدرايس؟
•هل ميكن أن يساهم املتعلمون ّ
إذا كانــت اإلجابــة عــى هــذه األســئلة هــي“ :ال”؛ فإنــك يف الغالــب تســتخدم مــوارد تعليميــة ال تتيــح
األذونــات القانونيــة التــي تحتــاج إليهــا أنــت واملتعلمــن لديــك للقيــام مبــا ترغــب فيــه.

المعارف األساسية
اكتساب
ِ
العثور على الموارد

ليــس كل مــا هــو متــاح عــى شــبكة اإلنرتنــت مطــروح كمصــادر تعليميــة مفتوحــة ،كــا أن بعــض
األعــال املســاة “مفتوحــة” قــد ال يكــون لديهــا األذونــات القانونيــة ملامرســة أنشــطة أذونــات الــراءات
الخمســة ( .)5Rsإذن كيــف ميكنــك التعــرف عــى املــوارد التعليميــة املفتوحــة وكيــف تختــار أيـاً منها يناســب
فصلــك الــدرايس بشــكل أفضــل؟
إن العثــور عــى املــوارد التــي تريــد اســتخدامها ميثــل الخطــوة األوىل الســتخدام املــوارد التعليميــة
املفتوحــة يف فصلــك الــدرايس .ويعــد اكتشــاف املــوارد أحــد العوائــق األساســية التــي تواجــه املعلمــون الذيــن
الســبل املعروفــة للبحــث
يســتخدمون املــوارد التعليميــة املفتوحــة .إال أنــه لحســن الحــظ يوجــد العديــد مــن ُ
عــن املــوارد التعليميــة املفتوحــة.
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بدايــة وكمقدمــة قصــرة عــن كيفيــة العثــور عــى املــوارد التعليميــة املفتوحــة ،برجــاء مشــاهدة هــذا
الفيديــو “كيــف أســتطيع العثــور عــى مــوارد تعليميــة مفتوحــة؟” (مــدة العــرض )1:31
قــم مبراجعــة رسيعــة ملشــاريع املــوارد التعليميــة املفتوحــة واألشــخاص املســاهمني فيهــا عــى خريطــة
املــوارد التعليميــة املفتوحــة العامليــة ( )OER World Mapلتكويــن فكــرة عــن األنشــطة العامليــة للمــوارد
التعليميــة املفتوحــة.
هنــاك العديــد مــن املواقــع التــي تقــوم بإيــواء مجموعــات هائلــة مــن املــوارد التعليميــة املفتوحــة (عــى
ســبيل املثــال موقــع
 ،)Wikimedia Commonsومــع ذلــك فبعــض الجامعــات أنشــأت أيض ـاً 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 Searchوتصفيــة
النتائــج حســب “حقــوق االســتخدام” (( )Usage Rightsباســتخدام 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
مبحتــوى ذي ترخيــص مفتــوح .يحتفــظ املشــاع اإلبداعــي بدليــل يضــم تلــك املســتودعات ويتــم ترتيبهــا
حســب نــوع املحتــوى (صــور ،مقاطــع فيديــو ،مقاطــع صوتيــة ،كتــب دراســية ،مســاقات ،إىل غــر ذلــك).
إذا أردت معرفــة املزيــد عــن أكــر الخيــارات العامــة شــيو ًعا للبحــث عــن مــوارد التعليــم املفتوحــة ،اقــرأ
( Open Washington course moduleوحــدة مســاق واشــنطن املفتــوح).
قــد تفيــد مــوارد التعليــم املفتوحــة أمنــاء املكتبــات يف تصميــم نظــام  LibGuidesوإنشــاء مــواد تعليمية
للعــروض التقدمييــة والزيــارات إىل الفصــول وتوجيــه املســتفيدين إىل املــوارد املجانيــة املفتوحــة املتوفــرة عىل
الويــب .توفــر جامعــة واليــة كاروالينــا الشــالية دليــل شــامل لهيئــة التدريــس عــن مــوارد التعليــم املفتوحــة
ألمنــاء املكتبــات العاملــن مبقرتحــات منحــة  Alt-Textbookولالســتخدام العــام يف الفصــل الدرايس.
8

وعــن قريــب ســتقوم منظمــة املشــاع اإلبداعــي بإعــادة تصميــم محــرك البحــث  . CC Searchتســتطيع
أن تستكشــف يف اإلصــدار التجريبــي (للصــور فقــط) عــى موقــع
 .8أداة البحث الحالية ملؤسسة املشاع اإلبداعيhttp://search.creativecommons.org :

المشاع اإلبداعي ألمناء المكتبات

35

 6.2العثور على الموارد وتقييمها وتعديلها
 /https://ccsearch.creativecommons.orgعنــد االنتهــاء مــن محــرك  CC Searchالجديــد ،ســتتمكن
مــن البحــث يف كافــة املشــاع اإلبداعــي  -جميــع األعــال ضمــن امللكيــة العامــة واألعــال املرخصــة برخــص
املشــاع اإلبداعــي املتاحــة عــى اإلنرتنــت… مبــا يف ذلــك املــوارد التعليميــة املفتوحــة.

تقييم الموارد
كــا هــو الحــال مــع جميــع املــوارد التعليميــة فإنــه يجــب تقييــم املــوارد التعليميــة املفتوحــة قبــل
اســتخدامها .قــد يكــون لــدى الرتبويــن الجــدد يف مجــال املــوارد التعليميــة املفتوحــة مخــاوف بشــأن
الجــودة نظــرا ً ألن املــوارد التعليميــة املفتوحــة متاحــة مجانـاً وميكــن أن يكــون تربويــون آخــرون قــد قامــوا
بإعــادة مزجهــا .وال تختلــف عمليــة اســتخدام وتقييــم املــوارد التعليميــة املفتوحــة عــن تقييــم املــوارد املحميــة
مبوجــب حقــوق التأليــف والنــر التقليديــة .ســوا ًء كانــت املــواد التعليميــة مرخصــة برخصــة مفتوحــة أو
مق ّيــدة ،فأنــت أفضــل مــن يســتطيع الحكــم عــى الجــودة ألنــك تعــرف مــا يحتاجــه املتعلمــن لديــك ومــا
يتطلبــه منهجــك.
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يقــوم أخصائيــو املــواد (الرتبويــون وأمنــاء املكتبــات) بتقييــم جــودة ومالءمــة مــوارد التعلــم .توفــر
لجنــة نظــم املعلومــات املشــركة ( )JISCقامئــة تحتــوى عــى معايــر تقييــم الجــودة:

الدقة

سمعة
المؤلف /
المؤسسة

مستوى
اإلنتاج
الفني

إتاحة
الوصول

المالئمة
للغرض

احــرص عــى أال تســمح ألي شــخص أن يخــرك بــأن املــوارد التعليميــة املفتوحــة “منخفضــة الجــودة”
ألنهــا مجانيــة .وحســبام يشــر دليــل نســف الخرافــات حــول املــوارد التعليميــة املفتوحــة (SPARC OER
 )Mythbusting Guideمــن إعــداد التحالــف العلمــي للنــر واملــوارد األكادمييــة:
يف هــذا العــامل الــذي أصبــح رقميـاً ومتصـاً بشــبكة اإلنرتنــت عــى نحــو متزايــد ،صــار القــول املأثور
القديــم “أنــت تحصــل عــى مــا تدفــع مقابلــه” قــوالً باليـاً عفــا عليــه الزمــن .تســتمر عمليــة تطويــر
منــاذج جديــدة يف جميــع جوانــب املجتمــع مــا يؤثــر يف خفــض التكاليــف بشــكل كبــر أو إلغائهــا
مــن عــى عاتــق املســتخدمني ،وقــد توســع انتشــار هــذا النــوع مــن االبتــكار ليطبــق أيضـاً يف املــوارد
التعليميــة.
لقــد عمــل نــارشو املــوارد التعليميــة املفتوحــة عــى 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 عــى املراجعــات التــي قــام بهــا اآلخــرون) .عــاوة
عــى ذلــك ،هنــاك أيضــاً مجموعــة متزايــدة مــن األدلــة التــي تثبــت أن املــوارد التعليميــة املفتوحــة
ميكــن أن تكــون بــدون تكلفــة إطالق ـاً وبجــودة عاليــة  -واألهــم مــن ذلــك ،تدعــم مخرجــات تعلُّــم
إيجابيــة لــدى الطــاب.
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كــا ينبغــي أيضـاً الحــرص عــى 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 وايــي (“ :)David Wileyتوقــف عــن قــول ’جــودة عاليــة‘“ و”حقيقــة  -توقــف بالفعــل عــن
قــول ’جــودة عاليــة‘“.

إعادة مزج واشتقاق الموارد
االنفتــاح مبجــال التعليــم يتيــح للرتبويــن اســتخدام املــوارد بشــكل أكــر فعاليــة ،وهــو مــا يــؤدي
بــدوره إىل مخرجــات تعلُّــم ونتائــج أفضــل للطــاب .ميكــن إعــادة مــزج وتعديــل املــوارد التعليميــة املفتوحــة:
مــن خــال تحديثهــا ،ومواءمتهــا ،وتحســينها محليـاً لتالئــم احتياجــات املتعلمــن  -ترجمــة املــوارد التعليميــة
املفتوحــة إىل لغــة محليــة ،أو تعديــل كتــاب درايس مفتــوح يف علــم األحيــاء ملواءمتــه مــع معايــر العلــوم
املعمــول بهــا عــى املســتوى املحــي ،أو تعديــل مشــهد متثيــي مطــروح باملــوارد التعليميــة املفتوحــة مبــا
يكفــل للطــاب ذوي اإلعاقــة الســمعية مــن الوصــول إليــه.
تعتــر أفــكار إعــادة املــزج والتعديــل أفــكارا ً أساســية يف التعليــم .إن إعــادة االســتخدام اإلبداعــي للمــواد
التــي ألفهــا تربويــون ومؤلفــون آخــرون يتخطــى أكــر مــن مجــرد كونــه بحثـاً عــن اإللهــام .فنحــن نقــوم
بنســخ ،وتعديــل ،وتجميــع املــواد املختلفــة بغــرض صياغــة مــوارد تعليميــة للمتعلمــن لدينــا.

بعدســة
الصــورة
كارلــوس
جوزيــه
برييــز
كورتيــزو
(�José Carlos Cor
 )tizo Pérezرخصــة
ـب
املشــاع اإلبداعــي ن َْسـ ُ
امل ُص َّنــف اإلصــدار 2.0
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قــد يكــون دمــج وتجميــع املــواد التــي ألفهــا آخــرون مــن مصــادر مختلفــة أمــرا ً صعبـاً ليــس فقــط
مــن منظــور تربــوي بــل أيض ـاً مــن منظــور حقــوق التأليــف والنــر.
متتلــك املــوارد التعليميــة الرقميــة عــر اإلنرتنــت أذونــات قانونيــة مختلفــة تُ َ ِّكــن (أو ال تُ َ ِّكــن) عامــة
النــاس مــن اســتخدام وإعــادة مــزج ومشــاركة تلــك املــوارد .وفيــا يــي بعــض األمثلــة مــن هــذه التصنيفــات
القانونيــة:
ميكــن إعــادة مــزج األعــال املتاحــة ضمــن امللكيــة العامــة (غــر املقي ـ َّدة مبوجــب حقــوق
التأليــف والنــر) يف أي عمــل آخــر.

مثال

ميكــن ألي شــخص إعــادة مــزج مغامــرات هكلبــري فــن مــن تأليــف مــارك
تويــن يف مغامــرات أليــس يف بــاد العجائــب مــن تأليــف لويــس كارول.

األعــال املحميــة مبوجــب حقــوق التأليــف والنــر واملتاحــة مجانـاً عــر اإلنرتنــت ،والتــي ال
ـي ،أو عــن طريــق
تســتطيع اســتخدامها إال مبوجــب رشوط الخدمــة الخاصــة باملــروع املعنـ ّ
اســتثناء أو تقييــد لحقــوق التأليــف والنــر ،مثــل االســتخدام العــادل أو التعامــل العــادل.

مثال

العديــد مــن املقــررات االلكرتونيــة املفتوحــة واســعة االنتشــار والتــي يطلــق
عليهــا “املوكــس” ( )MOOCsتســمح بإعــادة االســتخدام املجــاين ملحتوياتهــا،
ولكــن ال تســمح بالنســخ ،أو التعديــل ،أو إعــادة املــزج ،أو إعــادة التوزيــع.

ال تســمح جميــع األعــال املحميــة مبوجــب حقــوق التأليــف والنــر املتاحــة يف صيــغ مغلقــة
بــأن يقــوم عامــة النــاس بإعــادة مزجهــا أو تعديلهــا.

مثال

فيلــم ســيناميئ رائــج متــاح فقــط مــن خــال خدمــة البــث الشــبيك التــي ال
تســتطيع اســتخدامها أو حتــى الدخــول عــى رابــط لهــا.

المشاع اإلبداعي ألمناء المكتبات

39

 6.2العثور على الموارد وتقييمها وتعديلها

األعــال املرخصــة برخــص املشــاع اإلبداعــي (وغريهــا مــن الرخــص املجانيــة) التــي تتيــح
أذونــات وقيــود مختلفــة.

مثال

ـب امل ُص َّنــف -
يســمح لــك موقــع ويكيبيديــا “( ”Wikipediaمبوجــب رخصــة ن َْسـ ُ
الرتخيــص باملثــل ( ))BY-SAبإعــادة اســتخدام محتــواه ألغــراض تجاريــة ،بينام
ـب امل ُص َّنــف
ال يســمح موقــع ويــي هــاو “( ”WikiHowمبوجــب رخصــة ن َْسـ ُ
 غــر تجــاري  -الرتخيــص باملثــل ( )BY-NC-SAبذلــك .ال ميكــن إعــادة مــزجمقالــة مــن ويكيبيديــا يف مقالــة أخــرى مــن ويــي هــاو.

إذا كنــت ترغــب يف معرفــة مــا هــي األعــال املرخصــة برخــص املشــاع اإلبداعــي التــي ميكــن إعــادة
مزجهــا يف أعــال أخــرى مرخصــة برخــص املشــاع اإلبداعــي ،فربجــاء إعــادة االطــاع عــى جــدول إعــادة
) باللــون األخــر
مــزج املشــاع اإلبداعــي الــذي درســناه يف القســم  .4.4عندمــا تــرى عالمــة تأشــر (
عنــد تقاطــع عملــن مرخصــن برخــص املشــاع اإلبداعــي ،فإنــه ميكنــك إعــادة مــزج هذيــن العملــن .ولكــن
) باللــون األســود ،فإنــه ال ميكنــك إعــادة مــزج هذيــن العملــن املرخصــن برخــص
عندمــا تــرى عالمــة (
املشــاع اإلبداعــي.
جــدول رخــص
املشــاع اإلبداعــي
املتوافقـةة (�CC Li
cense Compat/)ibility Chart
رخصــة املشــاع
ــب
اإلبداعــي ن َْس ُ
امل ُص َّنــف اإلصــدار
4.0
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سجالت الفهرسة المقروءة آلياً (المعروفة اختصاراً بـ “)”MARC
والبيانات الوصفية
تســتند املــوارد التعليميــة املفتوحــة عــى معايــر للبيانــات الوصفيــة ()metadata standards
تجعــل املحتــوى متاح ـاً لالســتخدام ،كــا تســمح بالبحــث ،والتنظيــم ،واإلدمــاج يف أنظمــة املحتــوى
املوجــودة حاليــاً لــدى مؤسســتك .وميكــن للبيانــات الوصفيــة أن تتضمــن معلومــات عــن املؤلــف،
ُص ّنــف ،والكلــات الرئيســية املســتخدمة
ُص ّنــف ،ومجــال املوضــوع ،ومســتوى تقييــم امل َ
وعنــوان امل َ
ُص ّنــف ،ومعلومــات تصنيفيــة أخــرى.
للبحــث عــن امل َ
هنــاك العديــد مــن املصــادر لتضمــن الكتــب الدراســية املفتوحــة بســهولة يف مجموعــة املؤلفــات
التــي تتك ـ ّون منهــا مكتبتــك .فمث ـاً منصــة  UnGlue.itتحتــوي عــى قاعــدة بيانــات شــاملة للكتــب
اإللكرتونيــة املتاحــة مــن خــال رخــص املشــاع اإلبداعــي .وقــد أضافــت املنصــة يف عــام  2014عــددا ً
مــن الكتــب اإللكرتونيــة املتاحــة مجانـاً بلغــت  1897كتابـاً الكرتونيـاً ،منهــا  1076مرخــص برخــص
املشــاع اإلبداعــي .كــا تــم أيضــا إضافــة األدوات الخاصــة بأمنــاء املكتبــات ( )librarian toolsإىل
منصــة  Unglue.itللســاح للمســتخدمني برفــع وتنزيــل ســجالت الفهرســة املقــروءة آليــاً حســب
االحتياجــات .غالبــاً مــا تســتثنى املــوارد التعليميــة املفتوحــة مــن الفهرســة شــأنها يف ذلــك شــأن
املــوارد ذات الرخــص املفتوحــة واملجانيــة ،كــا ميكــن أن تختلــف معايــر الفهرســة مــن مســتودع
رقمــي إىل آخــر .اطلــع عــى فهــرس  OpenStaxبســجل الفهــرس العاملــي  Worldcatلرؤيــة شــكل
املــوارد التعليميــة املفتوحــة يف هــذا الفهــرس .كيــف تقــوم مــن جهتــك بفهرســة املــوارد التعليميــة
املفتوحــة؟ اطــرح املوضــوع للمناقشــة مــن خــال الدردشــة الجامعيــة يف الفصــل الــدرايس.
كــا توفــر أيضــاً مكتبــة الكتــب الدراســية املفتوحــة ( )Open Textbook Libraryوجامعــة
بريتيــش كولومبيــا ( )BC Campusســجالت الفهرســة الببليوغرافيــة املقــروءة آلي ـاً للمــوارد التعليميــة
املفتوحــة .كــا تســتخدم أيضــاً مكتبــة الكتــب الدراســية املفتوحــة أداة املشــاع اإلبداعــي الصفريــة
( )CC0لجميــع ســجالت الفهرســة املقــروءة آلي ـاً لديهــا .اقــرأ املزيــد حــول كيفيــة اســتخدام رخــص
املشــاع اإلبداعــي لســجالت الفهرســة املقــروءة آلي ـاً.
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مالحظات ختامية
نحــن نعيــش فــي عالــم مذهــل يتســم بوفــرة المعلومــات ،وتعــد نســبة متزايــدة
مــن معارفنــا الرقميــة مرخصــة برخــص مفتوحــة .وقــد يشــكَّ ل العثــور علــى

المــوارد المفتوحــة المالئمــة التــي تناســب احتياجاتــك مــن التعلــم واحتياجــات
المتعلميــن لديــك تحديــاً  .مــن ضمــن الدوافــع الرئيســية الســتخدام المــوارد
التعليميــة المفتوحــة القــدرة علــى تعديــل ،وإعــادة مزج ،ومشــاركة تلك األعمال

بمــا يتناســب مــع احتياجــات المتعلميــن لديــك.

6.4

إنشاء ومشاركة
الموارد التعليمية
المفتوحة

6.4

إنشاء ومشاركة الموارد
التعليمية المفتوحة

تناقــش أجــزاء كبــرة مــن هــذا املنهــج
الــدرايس عمليــة اإلنشــاء ،ســوا ًء مــن جهــة
تطبيقهــا مــن منظــور قانــوين ،ومــن جهة
عمليــة أكــر ،كيــف نتعلــم مــن خــال
صنــع وإنشــاء عمــل مــن األعــال .ويف
هــذه الوحــدة ســوف نستكشــف ومنــارس
كيفيــة إنشــاء مــوارد تعليميــة مفتوحــة
بحيــث تتمتــع بأقــى قــدر ممكــن مــن
التأثــر ويتــم اســتخدامها دون أي عوائــق
قانونيــة أو فنيــة.
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مخرجات التعليم
1

تخيــل الطريقــة العمليــة التــي ســيتم
بهــا طــرح مــواردك التعليميــة املفتوحــة.

2

فهــم كيفيــة اختيــار رخصة/رخــص
املشــاع اإلبداعــي ملــواردك.

3

تحقــق مــن قــرارك الــذي اتخذته بشــأن
الرخصــة املفتوحــة ومــدى توافقهــا
(مبعنــى هــل ميكــن إعــادة مزجهــا)
مــع مــوارد تعليميــة مفتوحــة أخــرى.

4

تحديــد االحتياجــات والتحديــات
لتحســن إمكانيــة وصــول جميــع
النــاس إىل املــوارد

 6.4إنشاء ومشاركة الموارد التعليمية المفتوحة

تم مشاركتها بواسطة هانسول ( )hansolرخصة املشاع اإلبداعي ن َْس ُب امل ُص َّنف اإلصدار 2.0

السؤال الهام  /ما أهمية الموضوع؟
إن جــزءا ً كبــرا ً مــن عمــل أي تربــوي يشــتمل عــى إعــداد ،وتحديــث ،ودمــج املــواد التعليميــة .ولــي
يتــم مشــاركة هــذه املــواد بصــورة مفتوحــة لعامــة النــاس يســتلزم إجــراء بضــع خطــوات إضافيــة فقــط،
وهــو أمــر أســهل مــا 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 عــى مامرســة عمليــة املشــاركة.
فعندمــا نشــارك عملنــا مــع املزيــد مــن األشــخاص  -نصبــح بالتــايل تربويــن أفضــل.
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تأمل شخصي  /ما أهمية الموضوع بالنسبة لك؟
مــا هــو نــوع املــوارد التعليميــة التــي تقــوم بإنشــائها حاليــاً؟ هــل تقــوم بنــر هــذه املــوارد أو
مشــاركتها مــع أشــخاص آخريــن للتعليــق عليهــا؟ أي مــورد مــن مــواردك تعتقــد أنــه قــد يفيــد زمالئــك مــن
الرتبويــن ،أو املتعلمــن ،أو املكتبــات ،أو العلــاء؟ إذا اخــرت املشــاركة ،فــا هــو مقــدار الحريــة التــي ترغــب
يف منحهــا لآلخريــن؛ مــا هــي األذونــات التــي ســتمنحها لآلخريــن إلعــادة اســتخدام عملــك؟

المعارف األساسية
اكتساب
ِ
لماذا المشاركة؟

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

اختيار إحدى رخص المشاع اإلبداعي
ليســت كل املــواد التعليميــة
املتاحــة برخــص املشــاع اإلبداعــي
مــوارد تعليميــة مفتوحــة .راجــع
الجــدول التــايل الــذي يوفــر
تفاصيــل عــن أنــواع رخــص
املشــاع اإلبداعــي التــي تالئــم
املــوارد التعليميــة وتلــك التــي ال
تالمئهــا.

موارد
تعليمية
مفتوحة

ليست
موارد
تعليمية
مفتوحة
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األكثر
انفتاحا

األكثر
تقييدا

إنشاء ومشاركة الموارد التعليمية المفتوحة 6.4
إن نوعــا رخــص املشــاع اإلبداعــي منــع االشــتقاق (رمــز  )NDال يتوافقــان مــع املــوارد التعليميــة املفتوحة
ـي املشــاع
ألنهــا ال يســمحان لعامــة النــاس بتعديــل أو إعــادة مــزج املــورد التعليمــي .ونظــرا ً ألن رخصتـ ّ
اإلبداعــي منــع االشــتقاق ال تلبيــان أنشــطة أذونــات الــراءات الخمســة ( )5Rsأو أيـاً مــن التعريفــات الرئيســية
خصــة
الخاصــة باملــوارد التعليميــة املفتوحــة ،فــإن حركــة التعليــم املفتــوح ال تعتــر املــوارد التعليميــة املر َّ
برخــص املشــاع اإلبداعــي منــع االشــتقاق مطروحــة كمــوارد تعليميــة مفتوحــة.
يتطلــب اختيــار الرخــص الصحيحــة ملــواردك التعليميــة املفتوحــة أن تفكــر يف األذونــات التــي تريــد
منحهــا للمســتخدمني اآلخريــن  -واألذونــات التــي تريــد االحتفــاظ بهــا لنفســك .اقــرأ هــذا الخــر بعنــوان
ـب امل ُص َّنــف “”CC BY
“الوســط املهتــم بالكتــب الدراســية املفتوحــة يؤيــد رخصــة املشــاع اإلبداعــي ن َْسـ ُ
للكتــب الدراســية املفتوحــة” (Open Textbook Community Advocates CC BY License for Open
ـب امل ُص َّنــف ( )CC BYيف
 )Textbooksوف ّكــر يف ســبب توصيتهــم باســتخدام رخصــة املشــاع اإلبداعــي ن َْسـ ُ
ـب امل ُص َّنــف “”CC BY؟” املتــاح
التعليــم .ميكنــك العثــور يف هــذا الرابــط ملــاذا رخصــة املشــاع اإلبداعــي ن َْسـ ُ
مــن رابطــة نــارشي الوصــول املفتــوح للمــواد العلميــة ()Open Access Scholarly Publishers Association
عــى نصــوص مامثلــة تقــدم جــداالً أوســع حــول اســتخدام نفــس هــذه الرخصــة يف األبحــاث العلميــة.
للحصــول عــى معلومــات أساســية حــول الرخــص ،وكيفيــة اختيــار وتطبيــق إحداهــا عــى عملــك أو
أعاملــك املدمجــة مــن أشــخاص ومصــادر أخــرى ،برجــاء مراجعــة القســم .4.1

اعتبارات أخرى
بخــاف اختيــار رخصــة املشــاع اإلبداعــي املالمئــة ،مــا هــي الجوانــب األخــرى الجديــرة باالعتبــار مــن
عنــري االنفتــاح ومنهجيــة التدريــس؟ ونقــدم فيــا يــي قامئــة تشــمل أفضــل املامرســات التــي يجــب
تضمينهــا يف عملــك عنــد إنشــاء املــوارد التعليميــة املفتوحــة.
ســتمنحك الوحــدة الدراســية  8بعنــوان “املشــاركة يف املــوارد التعليميــة املفتوحــة” عــى موقــع Open
 Washingtonنصائــح عمليــة حــول كيفيــة مشــاركة املــوارد التعليميــة املفتوحــة عــر اإلنرتنــت وكذلــك
إعدادهــا لالســتخدام يف وضــع عــدم االتصــال بشــبكة اإلنرتنــت (.)offline
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صــورة موســوعة وقــارئ الكتــب اإللكرتونيــة عــى الــزرع األخــر بعدســة  .papirontulضمــن امللكيــة العامــة :أداة
CC0

التأكد من إتاحة وصول الجميع للموارد التعليمية المفتوحة
إن املــوارد التعليميــة املفتوحــة تتضمــن يف جوهرهــا التأكــد مــن إتاحــة وصــول كل شــخص إليهــا وليــس
فقــط األغنيــاء ،أو القــادرون عــى الرؤيــة أو الســمع ،أو القــادرون عــى قــراءة اإلنجليزيــة – إمنــا أن تكــون
متاحــة لــكل النــاس.
يف الوقــت الــذي يقــوم فيــه املؤلفــون واملؤسســات بإنشــاء ومشــاركة املــوارد التعليميــة املفتوحــة ،فإنــه
ينبغــي أن ت ُِش ـكِّل أفضــل املامرســات املتعلقــة بإتاحــة الوصــول جــزءا ً مــن التصميــم التعليمــي والفنــي مــن
البدايــة .يقــع عــى عاتــق الرتبويــن مســؤوليات قانونيــة وأخالقيــة لضــان إتاحــة الوصــول إىل مواردنــا
التعليميــة بشــكل كامــل لجميــع املتعلمــن ،مبــا يف ذلــك ذوي اإلعاقــة.
برجــاء مشــاهدة مقطــع الفيديــو “بصــورة مبســطة :فهــم إتاحــة الوصــول ملــواد التعلــم الرقميــة” مــن
إعـ�داد املركـ�ز القومـ�ي للمـ�واد التعليميـ�ة القابلـ�ة للوصـ�ول إليهـ�ا( (�National Center on Accessible Educa
( )tional Materialsمــدة العــرض )6:42
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المواقع اإللكترونية للمكتبات ،األدلة االرشادية لقوائم رؤوس
الموضوعات بالمكتبات ،والفهرسة ،ورخص المشاع اإلبداعي
قــد يتســاءل أمنــاء املكتبــات الذيــن وجــدوا أنفســهم يف دور منشــئ املحتــوى عــن كيفيــة ترخيــص
أعاملهــم .تســتخدم أكــر مــن  5000مؤسســة يف الواليــات املتحــدة أدلــة املكتبــة  LibGuidesويعتربونهــا
الدليــل املفضــل لقوائــم رؤوس املوضوعــات بنظــام إدارة املحتــوى ( )CMSحيــث أنهــا تضــم مــا يزيــد عــن
 120000مــن حامــي الرتاخيــص حــول العــامل .وقــد أصبحــت عمليــة ترخيــص مــواردك برخــص املشــاع
اإلبداعــي مبنتهــي البســاطة بفضــل أداة اختيــار الرخــص ( )License Chooserإلنشــاء زر مقــروء آليـاً ملوقعك
أو .LibGuide
هنــاك املئــات مــن أدلــة املكتبــة املتاحــة مبواقــع املكتبــات حــول رخــص املشــاع اإلبداعــي وحدهــا .برجــاء
االطــاع عــى نتائــج هــذا البحــث وتص َفــح املــوارد التــي اكتشــفها أمنــاء املكتبــات حــول املوضوعــات املتعلقــة
برخــص املشــاع اإلبداعــي وحقــوق التأليــف والنــر.
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مالحظات 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
التــي تضمــن اســتطاعة كل شــخص المشــاركة والمســاهمة بنشــاط فــي

المعــارف البشــرية .نظــراً لقيــام التربوييــن والمتعلميــن بمراجعــة
مجمــوع كل
ِ
المــوارد التعليميــة المفتوحــة لآلخريــن وإنشــاء ومشــاركة مــوارد تعليميــة
مفتوحــة جديــدة ،فإنــه يلــزم أن تشــتمل القائمــة المرجعيــة التــي تسترشــد بهــا

فــي تصميمــك علــى عنصــر إتاحــة الوصــول.

موارد إضافية

موارد إضافية

خلفية إضافية حول الوصول المفتوح
’’مقدمة مخترصة جدا ً حول الوصول املفتوح‘‘ بقلم بيرت سابر
، واألرشيفات، ومستودعات الوصول املفتوح، واملقاالت البحثية،رشح مخترص لتعريف الوصول املفتوح
واملجالت العلمية
A Very Brief Introduction to Open Access by Peter Suber
A short description defining Open Access, research articles, Open Access repositories, archives, and journals
http://api.ning.com/files/JOi7zGa2fuzuS*bGstF4DkFDsquoaB8WAHtxNzkKpmGEJcUtvbArAaUG56hLkiZaT3jSnZf354VW573zjj25qhlUnRcN6POA/AverybriefintroductiontoOpenAccessA4.pdf
’’ملحة مخترصة عن الوصول املفتوح‘‘ بواسطة مكتبات جامعة مينسوتا
 توفري موارد ومعلومات إضافية من مكتبة.مقدمة حول الوصول املفتوح وبخاصة عالقته بأمناء املكتبات
) حول الوصول املفتوح ألمناءSPARC( املوارد التعليمية املفتوحة للتحالف العلمي للنرش واملوارد األكادميية
.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
 منوذج جديد استنادا ً عىل قرون من التقاليد‘‘ بواسطة مكتبات جامعة واشنطن:’’النرش العلمي املفتوح
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
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خلفية إضافية حول الوصول المفتوح
Berkeley Library Scholarly Communication Services ’’النرش العلمي املفتوح‘‘ بواسطة
 وكيف تتامىش املعرفة املتاحة من خالل الوصول املفتوح مع إطار، والتمويل،معلومات حول الوصول املفتوح
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-communication/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-libraries-in-a-mixed-open-access-paywall-world-can-we-substitute-open-access-ford30fa182cafd

 مقدمة للوصول املفتوح ألمناء املكتبات‘‘ بقلم بيرت سابر:’’إزالة العوائق أمام البحث العلمي
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
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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-publishing-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 prescriptions
of how to make improvements to current models
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/leap.1116/full
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خلفية إضافية حول الوصول المفتوح

 الرتكيز عىل الوصول املفتوح واملقاالت البحثية الخاضعة ملراجعة األقران:’’ملحة عن الوصول املفتوح
واملسودات املتاحة لها قبل إرسال النسخة النهائية للنرش‘‘ بقلم بيرت سابر رخصة املشاع اإلبداعي ن َْس ُب
3.0 امل ُص َّنف اإلصدار
 والنقاشات حول الوصول املفتوح مبا يف ذلك النقاشات بشأن املجالت، واملبادرات،املقال يوفر التعارف
 واهتاممات عامة الناس، ومناذج تحديد التكلفة، واملستودعات الرقمية،العلمية
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 interest 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 Stephen 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-scientific-publishing-bad-for-science
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خلفية إضافية حول الوصول المفتوح
 راشيل، وكيف تجعل عملك متاحاً للوصول املفتوح‘‘ بقلم ليكيس روبو، وأين، متى:’’فهم الوصول املفتوح
 بريانا شوفيلد،شني
 رخصة املشاع اإلبداعي ن َْس ُب امل ُص َّنفSamuelson Law, Technology, and Public Policy Clinic 4.0 اإلصدار
استعراض متع ّمق 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%20Alliance%20-%20Understanding%20Open%20Access.pdf
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معلومات إضافية حول الوصول المفتوح وتأييد الموارد التعليمية المفتوحة
 سجل مستودعات الوصول الحر:)ROAR ’’سجل مستودعات الوصول املفتوح (املعروف اختصارا ً بـ
 بواسطة كلية اإللكرتونيات وعلوم الحاسب بجامعة ساوثهامبتون.‘‘لسياسات األرشفة اإللزامية
استعراض لسياسات الوصول املفتوح القامئة مبا فيها الرشوط والتفاصيل
ROAR: Registry of Open Access Repository Mandates and Policy by The School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton
A review of existing open access policies including terms and details
http://roarmap.eprints.org/981/
 مكتبات جامعة تورونتو.‘‘ ماذا يستطيع أن يقدمه أمناء املكتبات؟:’’املوارد التعليمية املفتوحة ومنارصيها
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  نظرة عامة عىل التواصل العلمي‘‘ بواسطة:’’مجموعة أدوات االتصال العلمية
 بجمعية مكتبات الكليات والبحوثTransforming Scholarship
 باإلضافة،مجموعة أدوات ملساعدة أمناء املكتبات لدمج منظور االتصال العلمي يف عمليات وبرامج املكتبة
 أو، والطالب، واملوظفني، وأعضاء الكلية،إىل إعداد العروض التقدميية حول قضايا االتصال العلمي لإلداريني
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 librarians
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
ن َْس ُب امل ُص َّنف اإلصدار 4.0
مقالة حول قيمة الوصول املفتوح استنادا ً 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-scientific-discoveries/
’’سؤال وجواب مع املؤسس املشارك ملوقع املكتبة العمومية للعلوم  PLOSمايكل 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 publishing
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 Commonsبفحص هذه املوارد  ،فقد أردنا إبراز
مساهامت املشاركني هنا:
https://certificates.creativecommons.org/cccerteducomments/chapter/additional-resources-7/

هذا امل ُص َّنف مرخص مبوجب رخصة املشاع اإلبداعي ن َْس ُب امل ُص َّنف  4.0رخصة دولية
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البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح

