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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
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تحتوي هذه الوحدة على خمسة أقسام:

5.1

5.4

5.25.3

5.5

املوارد التعليمية املفتوحة، 

الكتب الدراسية املفتوحة، 

املناهج الدراسية املفتوحة

منهجية التدريس املفتوح / 

املامرسات املفتوحة

العثور عىل املوارد 

وتقييمها وتعديلها

إنشاء ومشاركة 

املوارد التعليمية 

املفتوحة

انفتاح آفاق مؤسستك

يســاعد املشــاع اإلبداعــي عــىل متكــن حركــة التعليــم املفتــوح مــن خــال توفــر أدوات تســمح بشــكل 

ــات  ــارا OER( واملامرس ــة )اختص ــة املفتوح ــوارد التعليمي ــاء امل ــتدامة يف إنش ــة واس ــر مرون ــل وأك أفض

ــة. ــات املفتوح والسياس

ــم حــول  تعتــر رخــص املشــاع اإلبداعــي هــي الرخــص املفتوحــة األكــر شــعبية بــن مشــاريع التعلي

العــامل أجمــع. ســتعرِّفك هــذه الوحــدة عــىل تفاصيــل اســتخدام رخــص املشــاع اإلبداعــي واملحتــوى املرخــص 

برخــص املشــاع اإلبداعــي لألغــراض التعليميــة.

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



الموارد التعليمية 
المفتوحة، الكتب 

الدراسية المفتوحة، 
المناهج الدراسية 

المفتوحة

5.1
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إن التعليــم املفتــوح عبــارة 

عــن فكــرة، عــاوة عــىل 

مــن  مجموعــة  كونــه 

واملامرســات،  املحتويــات، 

واألوســاط  والسياســات، 

التــي إذا أُحِســن االســتفادة منهــا ميكــن أن 

ــول  ــامل للوص ــخص يف الع ــاعد كل ش تس

وفعالــة،  تعليميــة مجانيــة،  مــواد  إىل 

تســاوي  هامشــية  بتكلفــة  ومفتوحــة 

ــن  ــخ، ميك ــرة يف التاري ــر. وألول م الصف

للرتبويــن يف جميــع أنحــاء العــامل إنشــاء، 

ــة  ــة فعال ــواد تعليمي ــاركة م ــح، ومش وفت

عاليــة الجــودة مــع كل شــخص يرغــب يف 

ــّد املــوارد التعليميــة املفتوحــة  التعلــم. وتَُع

هــي العامــل الرئيــي يف خلــق هــذا 

ـم. التحــوُّل يف التعلٌـّ

ــن  ــارة ع ــة عب ــة املفتوح ــوارد التعليمي  امل

مــواد تعليميــة يتــم مشــاركتها مــع عامــة 

النــاس بــدون تكلفــة مــع الحصــول عــىل 

املحتــوى  قانونيــة الســتخدام  أذونــات 

ــة. ــه بحري ــاء علي ــاركته والبن ومش

5.1
الموارد التعليمية 
المفتوحة، الكتب 

الدراسية المفتوحة، 
المناهج الدراسية 

المفتوحة

يف  فّكــر  املوضــوع،  يف  تدخــل  أن  قبــل 

ــم  ــي للتعلي ــاع اإلبداع ــة املش ــامم إىل منص االنض

 Creative Commons Open Education(  املفتــوح

)Platform

ســوف تســاعدنا آراؤك التــي تزودنا بهــا يف تحديد، 

وتخطيــط، وتنســيق محتــوى املرشوعــات متعــددة 

الجنســيات الخاصــة بالتعليــم املفتــوح، واملامرســات 

والسياســات وذلــك للعمــل بشــكل تعــاوين إليجــاد 

حلــول للتحديــات التعليميــة يف جميــع أنحــاء 

العــامل

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
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هــل مــن املعقــول أن يكــون التعليــم يف عــر اإلنرتنــت أكــر تكلفــة وأقــل مرونــة مــام كان عليــه الحــال 

يف األجيــال الســابقة؟ يف الوقــت الــذي تزايــد فيــه ارتبــاط واتصــال النــاس بشــبكة االنرتنــت وإتاحــة املعرفــة 

الكرتونيــاً، فــام الــذي يعنيــه ذلــك بالنســبة للتعلُّــم، والعمــل، واملجتمع؟

عندمــا تصبــح االقتصــادات ذات طابــع عاملــي ومتصلــة بشــبكة االنرتنــت بشــكل متزايــد، فــإن املهــارات 

واملعرفــة املطلوبــة للحصــول عــىل وظائــف جيــدة والحفــاظ عليهــا تتطلــب تعليــامً مبســتوى عــال. متتلــك 

جميــع الحكومــات الوطنيــة وتســتثمر يف أهــداف اســرتاتيجية تتعلــق بكيفيــة دعــم أنظمــة التعليــم العامــة 

لألفــراد، والعائــات، واملجتمــع بصــورة أشــمل.

السؤال الهام / ما أهمية الموضوع

ترجع أسباب توافر املوارد التعليمية املفتوحة إىل اآليت:
ــخها، 	  ــة، ونس ــوارد الرقمي ــن امل ــن تخزي ــة1 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 والنــرش بطريقــة ســهلة وقانونيــة، واملشــاركة 	 

القانونيــة للمــوارد التعليميــة مــع جميــع العــامل.

نظــراً ألننــا نســتطيع مشــاركة مــواد تعليميــة فعالــة مــع العــامل أجمــع بتكلفــة تــكاد تصــل إىل الصفــر2 

، 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 رقمي ــن بصيغ ــة للمتعلم ــة املفتوح ــوارد التعليمي ــاح امل ــن أن تت ــه ميك ــة”، إال أن ــة “رقمي ــة بصيغ ــة املفتوح ــوارد التعليمي ــم امل ــأت معظ 1.   نش

ــة أســهل يف املشــاركة والتعديــل وإعــادة التوزيــع،  ــة املفتوحــة املتوفــرة بصيغــة رقمي ومطبوعــة عــى حــد ســواء. وبالطبــع فــإن املــوارد التعليمي

ــة مفتوحــة مــن عدمــه. ــي عليهــا صفــة مــوارد تعليمي ــة ال يُضِف ولكــن التوفــر بصيغــة رقمي

2.  يف حــن أن التكلفــة يف العديــد مــن الــدول )كــا هــو الحــال يف العديــد مــن الــدول األعضــاء يف االتحــاد األورويب(، قــد ال متثــل مشــكلة يف حــد 

ذاتهــا، إال أن حقــوق التأليــف والنــر املقيــدة وحقــوق االســتخدام العــادل / التعامــل العــادل الضيقــة ميكــن أن تحــد مــن طــرق التدريــس الجديــدة.

5.1 الموارد التعليمية المفتوحة، الكتب الدراسية المفتوحة، المناهج الدراسية المفتوحة

مخرجات التعليم
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الموارد التعليمية المفتوحة، الكتب الدراسية المفتوحة، المناهج الدراسية المفتوحة 5.15.1 الموارد التعليمية المفتوحة، الكتب الدراسية المفتوحة، المناهج الدراسية المفتوحة

يف الوقــت الــذي تجــري فيــه العديــد مــن التجــارب املثــرة لاهتــامم واملفيــدة خــارج التعليم 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 يف جميــع أنحــاء العــامل.

كــام لوحــظ، 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 

املدرســية وغرهــا مــن املــوارد. وبشــكل كبــر قامــت هــذه الــرشكات ذاتهــا كجــزء مــن انتقالهــا مــن الطباعــة 

الورقيــة إىل الطباعــة الرقميــة، باالنتقــال بالفعــل مــن منــوذج يقــوم فيــه املتعلمــون بــرشاء 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 هيئــة التدريــس يف املــوارد املتــاح لهــم الوصــول إليهــا مؤقتــاً، ويشــمل ذلــك ابتــكار طــرق جديــدة 

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

املــوارد التعليميــة املفتوحــة: بيئــة التعليــم تعــود للحيــاة بواســطة opensourceway رخصــة نَْســُب املُصنَّــف - الرتخيــص باملثــل 

اإلصــدار 2.0

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://flickr.com/people/opensourceway
https://flickr.com/photos/opensourceway/4371000818
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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ــة  ــك مــن ارتفــاع تكاليــف املــواد التعليمي ــة عليــك شــخصيا وعــىل معارِف ــار املرتتب           مــا هــي اآلث

وانخفــاض مرونتهــا؟ مــا هــو الــدور الــذي تتخيــل أن تكــون قــد لعبتــه حقــوق التأليــف والنــرش القامئــة 

ــبة  ــة بالنس ــض املرون ــف وخف ــادة التكالي ــة يف زي ــن ذات الصل ــة” والقوان ــوق محفوظ ــع الحق ــىل “جمي ع

ــن؟ ــن واملعلم للمتعلم

ــة  ــك مــن ارتفــاع تكاليــف املــواد التعليمي ــة عليــك شــخصيا وعــىل معارِف ــار املرتتب           مــا هــي اآلث

وانخفــاض مرونتهــا؟ مــا هــو الــدور الــذي تتخيــل أن تكــون قــد لعبتــه حقــوق التأليــف والنــرش القامئــة 

ــبة  ــة بالنس ــض املرون ــف وخف ــادة التكالي ــة يف زي ــن ذات الصل ــة” والقوان ــوق محفوظ ــع الحق ــىل “جمي ع

ــن؟ ــن واملعلم للمتعلم

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

املفتوحــة؟ )مــدة العــرض 03:48(  

تعتــر املــوارد التعليميــة املفتوحــة مــواد تدريســية، وتعليميــة، وبحثيــة متاحــة يف أي وســيط مــن 

الوســائط ضمــن امللكيــة العامــة أو قــد تكــون أصــدرت مبوجــب ترخيــص مفتــوح يســمح لآلخريــن 

الوصــول إليهــا، واســتخدامها، وتعديلهــا، وإعــادة توزيعهــا بــدون تكلفــة3 .

ــود  ــا املقص ــخاص م ــد األش ــرشح ألح ــي ت ــة ل ــل تقني ــف األق ــذا التعري ــتخدام ه ــك اس أو ميكن

باملــواد التعليميــة املفتوحــة: املــوارد التعليميــة املفتوحــة عبــارة عــن مــواد تعليميــة ميكــن تنزيلهــا مــن 

عــىل االنرتنــت، وتحريرهــا، ومشــاركتها مجانــاً لتقديــم خدمــة أفضــل لجميــع الطــاب4 .

تأمل شخصي / ما أهمية الموضوع بالنسبة لك؟

اكتساب المعاِرف األساسية

الموارد التعليمية المفتوحة والكتب الدراسية المفتوحة

3.  التعريف املشتق ملنظمة املشاع اإلبداعي من تعريف اليونسكو للموارد التعليمية املفتوحة:

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/open-educational-resources 

4.  تــم صياغتــه بواســطة مســئويل اتصــال املــوارد التعليميــة املفتوحــة: وهــو تحالــف يف أمريــكا الشــالية يضــم منــارصي التعليــم املفتــوح الذيــن 

oer-comms@googlegroups.com يعملــون مبجــال االتصــال الخــاص باملــوارد التعليميــة املفتوحــة

https://www.youtube.com/watch?v=qc2ovlU9Ndk
https://www.youtube.com/watch?v=qc2ovlU9Ndk
 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
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ــاً*  ــاً *مفتوح ــورداً تعليمي ــد م ــة يع ــوارد التعليمي ــد امل ــون أح ــن ك ــد م ــة للتأك ــهل طريق إن أس

يوفــر لــك أذونــات الــراءات الخمســة هــو تحديــد إذا مــا كان املــورد ضمــن امللكيــة العامــة أو إذا تــم 

ترخيصــه بإحــدى رخــص املشــاع اإلبداعــي التــي تســمح بتأليــف أعــامل مشــتقة منــه - مثــل رخصــة 

نَْســُب املُصنَّــف )CC BY(، أو رخصــة نَْســُب املُصنَّــف - الرتخيــص باملثــل )BY-SA(، أو رخصــة نَْســُب 

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

.)BY-NC-SA(

الموارد التعليمية المفتوحة، الكتب الدراسية المفتوحة، المناهج الدراسية المفتوحة 5.15.1 الموارد التعليمية المفتوحة، الكتب الدراسية المفتوحة، المناهج الدراسية المفتوحة

ــة  ــر كلف ــتمرة أك ــة مس ــح بصف ــي تصب ــة، الت ــة التقليدي ــواد التعليمي ــن امل ــض م ــىل النقي وع

وأقــل مرونــة، فــإن املــواد التعليميــة املفتوحــة توفــر اإلذن املجــاين للجميــع ويف كل مــكان لتنزيلهــا، 

ــد وايــي )David Wiley( تعريفــاً شــائعاً آخــر،  وتحريرهــا، ومشــاركتها مــع اآلخريــن. ويقــدم ديفي

ينــص عــىل أن املــواد التعليميــة املرخصــة بطريقــة متنــح اإلذن لعامــة النــاس ملامرســة أنشــطة أذونــات 

الــراءات الخمســة )5Rs( هــي فقــط تلــك املــوارد التــي ميكــن اعتبارهــا مــوارد تعليميــة مفتوحــة.

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://opencontent.org/definition/
http://opencontent.org/definition/
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تتوفــر املــوارد التعليميــة املفتوحــة يف جميــع األشــكال واألحجــام. فيمكــن أن يكــون حجــم إحــدى 

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

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

أن يســتهلك وقتــاً طويــاً، قيــام املدرســن بتجميــع املــوارد التعليميــة املفتوحــة يف مجموعــة شــاملة 

ــاً مــا  ــاب درايس محمــي مبوجــب حقــوق التأليــف والنــرش. ولهــذا الســبب غالب تكفــي الســتبدال كت

يتــم جمــع املــوارد التعليميــة املفتوحــة وعرضهــا بطــرق تشــبه كتابــاً دراســياً تقليديــاً لتســهيل فهــم 

واســتخدام املعلمــن لتلــك املــوارد. وببســاطة فــإن مصطلــح “كتــاب درايس مفتــوح” يعنــي مجموعــة 

ــهيل  ــل تس ــن أج ــدي م ــاب درايس تقلي ــكل كت ــت يف ش ــي نُِظَم ــة الت ــة املفتوح ــوارد التعليمي ــن امل م

عمليــة االســتخدام. لاطــاع عــىل أمثلــة مــن الكتــب الدراســية املفتوحــة

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

 BC Open( ــا )Open Textbook Library( أو مــرشوع الكتــب الدراســية املفتوحــة لريتيــش كولومبي

Textbook Project( ويف أحيــان أخــرى، يتــم تجميــع املــوارد التعليميــة املفتوحــة وتقدميهــا يف صورة 

مناهــج دراســية رقميــة. لاطــاع عــىل أمثلــة مــن املناهــج الدراســية املفتوحــة، برجــاء زيــارة موقــع 

ــة  ــية املفتوح ــج الدراس ــوح )Open Education Consortium( واملناه ــم املفت ــدويل للتعلي ــاد ال االتح

)MIT OCW( ملعهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا

ــوارد  ــم امل ــد اســتخدام معلميه ــامل عن ــره األبحــاث مــن توفــر املتعلمــن لل ــا تُظِه ــب م إىل جان

ــار  ــد اختي ــل عن ــكل أفض ــن بش ــل املتعلم ــة تحصي ــاً إمكاني ــر أيض ــا تُظِه ــة، فإنه ــة املفتوح التعليمي

ــة مبوجــب حقــوق التأليــف  ــة املحمي ــدالً مــن املــواد التعليمي ــة املفتوحــة ب املعلمــن للمــوارد التعليمي

ــرش. والن

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

املفتوحــة بقــوة، كــام يتضــح مــن وثائــق مثــل إعــان كيــب تــاون للتعليــم املفتــوح )2007( ، كيــب 

ــكو  ــدى اليونس ــال منت ــة خ ــة املفتوح ــوارد التعليمي ــأن امل ــس بش ــان باري ــاون 10+)2017(، وإع ت

)2012(، وخطــة عمــل ليوبليانــا بشــأن املــوارد التعليميــة املفتوحــة التــي اعتمدتهــا اليونســكو حديثــا 

.)2017(

الموارد التعليمية المفتوحة، الكتب الدراسية المفتوحة، المناهج الدراسية المفتوحة 5.15.1 الموارد التعليمية المفتوحة، الكتب الدراسية المفتوحة، المناهج الدراسية المفتوحة

https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/html
https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/html
https://open.umn.edu/opentextbooks/
http://openstaxcollege.org/
https://open.bccampus.ca/
https://ocw.mit.edu/index.htm
http://www.oeconsortium.org/courses/
https://ocw.mit.edu/index.htm
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
https://www.capetowndeclaration.org/cpt10/
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/
https://www.capetowndeclaration.org/cpt10/
https://www.capetowndeclaration.org/cpt10/
https://en.unesco.org/sites/default/files/ljubljana_oer_action_plan_2017.pdf
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يســتخدم املعلمــون وأســاتذة الجامعــات عــادًة مزيجــاً يف مقرراتهــم الدراســية يتكــّون مــن محتوى 

تجــاري محمــي بالكامــل مبوجــب حقــوق التأليــف والنــرش، ومــوارد مجانيــة متاحــة باملكتبــات، وموارد 

تعليميــة مفتوحــة. يف حــن أن مــوارد املكتبــة متاحــة “مجانــاً” للمتعلمــن وأعضــاء هيئــة التدريــس 

يف املؤسســة املعنيــة، إال أنهــا )أوالً( ليســت “مجانيــة” نظــراً ألن املكتبــة التابعــة للمؤسســة تضطــر إىل 

دفــع مثــن لرشائهــا أو االشــرتاك فيهــا، و )ثانيــاً( أنهــا غــر متوفــرة لعامــة النــاس. ويــرشح الجــدول 

التــايل التكلفــة التــي يتحملهــا املتعلمــن واألذونــات القانونيــة املتاحــة للمعلمــن واملتعلمــن لــكل نــوع 

مــن أنــواع املــوارد التعليميــة املذكــورة.

الموارد التعليمية المفتوحة مقابل الموارد المجانية بالمكتبات

األذونات المعطاة للمعلمين والطلبة التكلفة التي يتحملها الطلبة

دة مقيَّ باهظة كتب دراسية تجارية

دة مقيَّ مجانية موارد المكتبات

)5Rs( أذونات الراءات الخمسة مجانية الموارد التعليمية 
المفتوحة

رشيحة مقتبسة من ديفيد وايي )David Wiley( رخصة املشاع اإلبداعي نَْسُب املُصنَّف اإلصدار 4.0 

الموارد التعليمية المفتوحة، الكتب الدراسية المفتوحة، المناهج الدراسية المفتوحة 5.15.1 الموارد التعليمية المفتوحة، الكتب الدراسية المفتوحة، المناهج الدراسية المفتوحة

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
https://www.slideshare.net/opencontent
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ــب  ــف يف الغال ــه تختل ــم. إال أن ــات التعلي ــع قطاع ــة يف جمي ــة املفتوح ــوارد التعليمي ــتَخَدم امل تُس

ــة التعليــم الــذي تقــوم بالتدريــس  طريقــة إنتــاج واســتخدام املــوارد التعليميــة املفتوحــة تبعــاً ملرحل

فيــه.

وبوجــه عــام، فإنــه مــن املرجــح أن تحظــى هيئــة التدريــس يف مرحلــة التعليــم الجامعــي )التعليم 

ــىل اآليت: العايل( ع

الوقت، واملوارد، والدعم إلنتاج ومراجعة املوارد التعليمية،	 

ــىل 	  ــد ع ــك يعتم ــم أن ذل ــه )بالرغ ــذي يؤلفون ــوى ال ــرش للمحت ــف والن ــوق التألي ــاك حق امت

ــة(، ــة / الجامع ــع الكلي ــوه م ــذي وقع ــد ال العق

اتخــاذ قــرارات انفراديــة )راجــع الحريــة األكادمييــة( بشــأن املحتــوى الــذي يتــم اســتخدامه 	 

يف مناهجهــم الدراســية.

وعــىل هــذا النحــو، غالبــاً مــا تكــون هيئــة التدريــس يف التعليــم الجامعــي )التعليــم العــايل(   

ــة  ــوارد التعليمي ــتخدم امل ــت ستس ــا إذا كان ــرر م ــن أن تق ــة، وميك ــة املفتوح ــوارد التعليمي ــة للم ُمنِتج

املفتوحــة مــن عدمــه يف مناهجهــا الدراســية. وغالبــاً مــا يقــوم عضــو تلــو اآلخــر مــن أعضــاء هيئــة 

التدريــس باســتخدام املــوارد التعليميــة املفتوحــة يف التعليــم الجامعــي )التعليــم العــايل(. وبالنظــر إىل 

هــذه الفرصــة املتاحــة، فإنــه مــن الــروري منــح أعضــاء هيئــة التدريــس الوقــت واملــوارد والدعــم 

ــة  ــوح / منهجي ــم املفت ــات التعلي ــول إىل مامرس ــوح، والتح ــي مفت ــوى تعليم ــتخدام محت ــف واس لتألي

ــا دراســيا مفتوحــاً. التدريــس املفتــوح. مثــال: كتبــت كليــة بريتيــش كولومبيــا كتابً

وبوجــه عــام فإنــه مــن غــر املرجــح أن يحظــى املدرســون باملرحلــة االبتدائيــة/ الثانويــة )بــدءاً 

مــن روضــة األطفــال حتــى الصــف 12( عــىل اآليت:

الوقت واملوارد والدعم إلنتاج ومراجعة املوارد التعليمية،	 

امتــاك حقــوق الطبــع والنــرش للمحتــوى الــذي يؤلفونــه )بالرغــم أن ذلــك يعتمــد عــىل العقــد 	 

الــذي وقعــوه مــع املدرســة / املنطقــة التعليميــة(،

اتخاذ قرارات انفرادية بشأن املحتوى الذي يتم استخدامه يف مناهجهم الدراسية.	 

وعــىل هــذا النحــو، فــإن اســتخدام املــوارد التعليميــة املفتوحــة يف املــدارس االبتدائيــة والثانويــة 

)بــدءاً مــن روضــة األطفــال حتــى الصــف 12( غالبــاً مــا يحــدث عــىل مســتوى املنطقــة التعليميــة أو 

املدرســة، وليــس عــىل مســتوى املعلــم الفــردي. مثــال: السياســات املفتوحــة يف مــدارس نيوزيلنــدا.

المــوارد التعليميــة المفتوحــة فــي مرحلــة التعليم االبتدائــي / الثانوي )بدءًا 
مــن روضــة األطفــال حتــى الصــف 12( مقابــل التعليــم الجامعــي )التعليــم 

العالي(

الموارد التعليمية المفتوحة، الكتب الدراسية المفتوحة، المناهج الدراسية المفتوحة 5.15.1 الموارد التعليمية المفتوحة، الكتب الدراسية المفتوحة، المناهج الدراسية المفتوحة

https://en.wikipedia.org/wiki/Academic_freedom
https://opentextbc.ca/clinicalskills/
https://creativecommons.org/2014/10/06/creative-commons-policies-grow-in-new-zealand-schools/
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ــىل  ــة ع ــرة عام ــم نظ ــهادة لتقدي ــذه الش ــة يف ه ــاحة كافي ــود مس ــدم وج ــن ع ــم م ــىل الرغ ع

“تاريــخ التعليــم املفتــوح”، إال أننــا نشــر فيــام يــي لبعــض األحــداث املحوريــة التــي ســاهمت يف منــو 

حركــة التعليــم املفتــوح. )إذا كنــت تعــرف أحداثــاً هامــة إضافيــة لتضمينهــا، برجــاء إخبارنــا وســنقوم 

بتحديــث التسلســل الزمنــي. شــكراً!(

)UK Open University( افتتاح الجامعة الريطانية املفتوحة

شبكة الويب العاملية

MERLOT مرشوع

املؤمتر السنوي األول للتعليم املفتوح

قانون متديد مدة حقوق التأليف والنرش يف الواليات املتحدة	 

صياغة مصطلح “محتوى مفتوح” وإصدار رخصة املحتوى املفتوح	 

إصدار رخصة النرش املفتوح	 

إطاق موقع Connexions )أعيد تسميته OpenStax يف 2012(	 

ويكيبيديا	 

 	)Creative Commons( تأسيس منظمة املشاع اإلبداعي

 	)MIT Courseware( املناهج الدراسية املفتوحة ملعهد ماساتشوستس للتقنية 

 	)Budapest Open Access Initiative( مبادرة بودابست للنفاذ الحر 

 إطاق رخص املشاع اإلبداعي	 

صياغة اليونسكو ملصطلح املوارد التعليمية املفتوحة	 

تأســيس حركــة الرمجيــات املجانيــة )Free Software Movement( مــع إطــاق رخصــة 

)GNU( جنــو

الموارد التعليمية المفتوحة )تسلسل زمني ملخص(

 1969

 1989

 1997

2004

 1998

 1999

 2001

 2002

 1983
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http://www.open.ac.uk/researchprojects/historyofou/story/ousa-brief-history
https://webfoundation.org/about/vision/history-of-the-web/
http://info.merlot.org/merlothelp/topic.htm#t=Who_We_Are.htm
https://openedconference.org/2018/
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_Term_Extension_Act
https://web.archive.org/web/19981206111937/http:/www.opencontent.org/opl.shtml
http://opencontent.org/openpub/
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Baraniuk
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Wikipedia
https://creativecommons.org/about/history/
https://ocw.mit.edu/about/our-history/
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read
https://creativecommons.org/about/history/
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_educational_resources
https://en.wikipedia.org/wiki/Free_software_movement
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)Open Courseware Consortium( تشكيل اتحاد املناهج الدراسية املفتوحة

)أعيد تسميته اتحاد التعليم املفتوح – Open Education Consortium يف عام 2014(

 إعان كيب تاون للتعليم املفتوح 	 

 	)OER Commons( املشاع اإلبداعي للموارد التعليمية املفتوحة 

 تجربة “وايي” )Wiley( و”كوروس” )Couros( مع “املناهج الدراسية املفتوحة”	 

 إصدار OpenStax ألول كتاب درايس مفتوح	 

 إعان باريس بشأن املوارد التعليمية املفتوحة خال منتدى اليونسكو	 

WikiEducator موقع

OERu إطاق موقع جامعة املوارد التعليمية املفتوحة

مؤمتر اليونسكو العاملي الثاين للموارد التعليمية املفتوحة

صياغة اليونسكو لتوصيات بشأن املوارد التعليمية املفتوحة

 	 ”Opening Up Education“ نرش كتاب 

 	Connected Knowl-( واملعرفــة املتصلــة )Connectivism ) مبــادئ النظريــة االتصاليــة 

 )edge

مشــاركة أكــر مــن 2000 متعلــم مــام أدى إىل ظهــور مصطلــح “املقــررات االلكرتونيــة 	 

ــاهد  ــس” )MOOCs(. ش ــاراً “املوك ــا اختص ــق عليه ــار” ويطل ــعة االنتش ــة واس املفتوح

هــذا الفيديــو الــذي يــرشح املوكــس: “مــا هي املوكــس؟” )مــدة العــرض 4:26( بواســطة 

ديــف كورميــر )Dave Cormier(، رخصــة املشــاع اإلبداعــي نَْســُب املُصنَّــف 3.0

 2005

2007

2012

 2008

2006

2013

2017

2018

الموارد التعليمية المفتوحة، الكتب الدراسية المفتوحة، المناهج الدراسية المفتوحة 5.15.1 الموارد التعليمية المفتوحة، الكتب الدراسية المفتوحة، المناهج الدراسية المفتوحة

http://www.oeconsortium.org/courses/
http://www.capetowndeclaration.org/read-the-declaration
https://www.oercommons.org/
http://eci831.wikispaces.com/Session+List
http://web.archive.org/web/20070911162731/http:/www.opencontent.org/wiki/index.php?title=Intro_Open_Ed_Syllabus
https://openstax.org/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/English_Paris_OER_Declaration.pdf
http://wikieducator.org/
https://oeru.org/
https://www.oercongress.org/
https://www.oercongress.org/unesco-oer-recommendation/
http://mitpress.mit.edu/books/opening-education
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/
http://web.archive.org/web/20090221092559/http:/ltc.umanitoba.ca/connectivism/
https://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course
https://www.youtube.com/watch?v=eW3gMGqcZQc
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


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، فــي الوقــت الــذي يســعى فيــه التربويــون إلــى تحقيــق أقصــى قــدر 

ــة للجميــع. ــة الفعال ممكــن مــن إتاحــة الوصــول للمــوارد التعليمي



العثور على الموارد 
وتقييمها وتعديلها

5.2
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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

5.2
العثور على الموارد 
وتقييمها وتعديلها

العثــور عــىل املــوارد التعليميــة 

املفتوحــة يف مســتودعات رقميــة 

ــث  ــرك بح ــدر، ومح ــة املص مفتوح

ــث ــرك البح ــل، ومح جوج

ــة  ــات الكرتوني CC Search، ومنص

ــرى. أخ

تقييــم كيفيــة إعــادة اســتخدام 

/ تعديــل / إعــادة مــزج املــوارد 

التعليميــة املفتوحــة التــي تعــر 

عليهــا.

ــن  ــدد م ــتخدام ع ــة اس ــان كيفي بي

املــوارد التعليميــة املفتوحــة املختلفــة 

ــون  ــىل أن تك ــز ع ــع الرتكي ــاً، م مع

ــم. ــام بينه ــة في ــة متوافق الرخص

مخرجات التعليم
1

2

3

العثور على الموارد وتقييمها وتعديلها 5.2
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مخرجات التعليم

مــا هــي املهــارات واملعرفــة الازمــة للعثــور عــىل املــوارد التعليميــة املفتوحــة التــي تحتــاج إليهــا أنــت 

وطابــك؟ 

إذا كنــت ســتنضم إىل مجتمــع التعليــم العاملــي املفتــوح، فابحــث عــن أفضــل املــوارد املفتوحــة ملنهجــك 

ــرف  ــي أن تع ــوح، وينبغ ــي مفت ــورد تعليم ــه كم ــال طرح ــن خ ــد م ــك الجي ــاركة عمل ــم مبش ــدرايس، وق ال

ــا  ــة وتقييمه ــص املفتوح ــوارد ذات الرخ ــىل امل ــور ع ــة العث ــن – كيفي ــم اآلخري ــف تعل ــك كي ــرف كذل - وتع

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(؟

السؤال الهام / ما أهمية الموضوع

بعدســة  خلــوي  هاتــف 

 Tiago( أجوايــر  تياجــو 

Aguiar( امللكيــة العامــة. 

اإلبداعــي  املشــاع  أداة 

)CC0( الصفريــة 
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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 فصــي 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(. لــذا 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 املعلمــن الذيــن 

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

عــن املــوارد التعليميــة املفتوحــة.

تأمل شخصي / ما أهمية الموضوع بالنسبة لك؟

اكتساب المعاِرف األساسية

العثور على الموارد
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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

ــة  ــة املفتوح ــوارد التعليمي ــن امل ــة م ــات هائل ــواء مجموع ــوم بإي ــي تق ــع الت ــن املواق ــد م ــاك العدي هن

)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 

Google Ad-( باســتخدام محــرك البحــث املتقــدم يف جوجــل ــة املفتوحــة ــوارد التعليمي  بحــث عــام عــن امل

ــة  ــتخدام القامئ ــتخدام” )Usage Rights( )باس ــوق االس ــب “حق ــج حس ــة النتائ vanced Search( وتصفي

ــة. ــة اســتخدام األداة بفعالي املنســدلة أســفل الشاشــة(. راجــع مشــاركة جوجــل حــول كيفي

باإلضافــة إىل مشــاركة مــواردك التعليميــة املفتوحــة عــىل موقعــك اإللكــرتوين أو مدونتــك، هنــاك املئــات 

مــن منصــات اإلنرتنــت التــي ميكنــك مــن خالهــا مشــاركة مــا لديــك مــن محتــوى مرخــص برخــص مفتوحة. 

وتحتفــظ منظمــة املشــاع اإلبداعــي بدليــل لبعــض املنصــات األكــر شــعبية التــي يســتخدمها املعلمــون وهــي 

مبوبــة وفقــاً لنــوع املحتــوى )الصــور، الفيديوهــات، املــواد الســمعية، الكتــب الدراســية، املناهــج الدراســية ... 

إلــخ(. وميكنــك أيضــاً العثــور عــىل املــوارد التعليميــة املفتوحــة عــىل هــذه املنصــات اإللكرتونيــة.

ــة  ــوارد التعليمي ــن امل ــم ع ــد بحثه ــاعدة عن ــوح املس ــم املفت ــال التعلي ــون مبج ــب الرتبوي ــا يَطلُ ــاً م غالب

املفتوحــة عــىل قوائــم التعميــم اإللكرتونيــة الخاصــة بالتعليــم املفتــوح )open edu listservs(. وفيــام يــي 

ــك القوائــم التــي قــد ترغــب يف االنضــامم إليهــا: بعــض تل

 	)CC Open Education Platform( )منصة املشاع اإلبداعي للتعليم املفتوح )بدعوة

 	)OER Forum( منتدى املوارد التعليمية املفتوحة

 	)International OER Advocacy( املنارصون العامليون للموارد التعليمية املفتوحة

 	)OER Discuss( حلقة نقاشية حول املوارد التعليمية املفتوحة

 	)Open Knowledge Open Edu( املعرفة املفتوحة التعليم املفتوح

 	)Open Edu SIG( فريق االهتاممات الخاصة املعنّي بخدمات التعليم املفتوح

 	)Wikimedia Education( التعليم املقدم من خال ويكيميديا

 	)US OER Advocacy( املنارصون للموارد التعليمية املفتوحة بالواليات املتحدة األمريكية

 	 SPARC: Library( مكتبــة املــوارد التعليميــة املفتوحــة للتحالــف العلمــي للنــرش واملــوارد األكادمييــة

)OER

 	)Educause Openness( مجتمع إديوكوز املفتوح

https://www.youtube.com/watch?v=NJRIaQkiWKw
https://oerworldmap.org/
https://oerworldmap.org/
https://www.google.com/advanced_search
https://googleblog.blogspot.com/2009/07/find-creative-commons-images-with-image.html
https://creativecommons.org/about/program-areas/education-oer/education-oer-resources/
mailto:mailto:cc-openedu%40googlegroups.com?subject=
mailto:mailto:cc-openedu%40googlegroups.com?subject=
mailto:mailto:oer-forum%40lists.esn.org.za?subject=
mailto:mailto:oer-forum%40lists.esn.org.za?subject=
mailto:mailto:internationaloeradvocacy%40googlegroups.com?subject=
mailto:mailto:internationaloeradvocacy%40googlegroups.com?subject=
mailto:mailto:OER-DISCUSS%40jiscmail.ac.uk?subject=
mailto:mailto:OER-DISCUSS%40jiscmail.ac.uk?subject=
mailto:mailto:open-education%40lists.okfn.org?subject=
mailto:mailto:open-education%40lists.okfn.org?subject=
mailto:mailto:OPENEDSIG%40jiscmail.ac.uk?subject=
mailto:mailto:OPENEDSIG%40jiscmail.ac.uk?subject=
mailto:mailto:education%40lists.wikimedia.org?subject=
mailto:mailto:education%40lists.wikimedia.org?subject=
mailto:mailto:oer-advocacy-coalition%40googlegroups.com?subject=
mailto:mailto:oer-advocacy-coalition%40googlegroups.com?subject=
mailto:mailto:liboer%40sparcopen.org?subject=
mailto:mailto:liboer%40sparcopen.org?subject=
mailto:mailto:liboer%40sparcopen.org?subject=
mailto:mailto:liboer%40sparcopen.org?subject=
mailto:mailto:OPENNESS%40listserv.educause.edu?subject=
mailto:mailto:OPENNESS%40listserv.educause.edu?subject=
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إذا كنــت ترغــب يف معرفــة املزيــد حــول الخيــارات العامــة األكــر شــيوعاً املســتخدمة يف البحــث عــن 

املــوارد التعليميــة املفتوحــة، يرجــى قــراءة هــذه الوحــدة الدراســية عــىل موقــع Open Washington وهــي 

شــبكة للمــوارد الدراســية املفتوحــة. 

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

 /https://ccsearch.creativecommons.org أن تجــرب يف اإلصــدار التجريبــي )للصــور فقــط( عــىل موقــع

عنــد االنتهــاء مــن محــرك CC Search الجديــد، ســتتمكن 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.

5

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

اســتخدامها. قــد يكــون لــدى الرتبويــن الجــدد يف مجــال املــوارد التعليميــة املفتوحــة مخــاوف بشــأن الجودة 

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 مبوجب 

تقييم الموارد

http://search.creativecommons.org :5.  أداة البحث الحالية ملنظمة املشاع اإلبداعي 
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http://www.openwa.org/module-6-2/
http://www.openwa.org/module-6-2/
http://www.openwa.org/module-6-2/
https://ccsearch.creativecommons.org/ 
https://ccsearch.creativecommons.org/ 
http://search.creativecommons.org
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ــة،  ــة أو مغلق ــة مفتوح ــة برخص ــة مرخص ــواد التعليمي ــت امل ــواء كان ــة. س ــرش التقليدي ــف والن ــوق التألي حق

فأنــت أفضــل مــن يســتطيع الحكــم عــىل الجــودة ألنــك تعــرف مــا يحتاجــه املتعلمــن لديــك ومــا يتطلبــه 

منهجــك.

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

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

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 للنــرش واملــوارد األكادميي

الدقة
مستوى 
اإلنتاج 
الفني

المائمة
للغرض سمعة 

المؤلف / 
المؤسسة

إتاحة
الوصول

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.

العثور على الموارد وتقييمها وتعديلها 5.2 5.2 العثور على الموارد وتقييمها وتعديلها
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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 وايــي )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 املحــي، أو تعديــل مشــهد متثيــي 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 بغرض صياغــة مــوارد تعليميــة للمتعلمــن لدينا. 

إعادة مزج واشتقاق الموارد

ــوس  ــه كارل ــة جوزي ــورة بعدس الص

 José Carlos( بريــز  كورتيــزو 

املشــاع  رخصــة   )Cortizo Pérez

ــدار  ــف اإلص ــُب املُصنَّ ــي نَْس اإلبداع

2.0
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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 والنــرش.

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 يــي بعــض األمثلــة مــن هــذه التصنيفــات 

القانونيــة:

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

ــل آخــر. ــف والنــرش( يف أي عم التألي

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

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

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

ال تســمح جميــع األعــامل املحميــة مبوجــب حقــوق التأليــف والنــرش 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
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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 األخــر 

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.

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

رخــص  جــدول 

اإلبداعــي  املشــاع 

CC Li-( ةاملتوافقــ

cense Compat-

 /)ibility Chart

املشــاع  رخصــة 

نَْســُب  اإلبداعــي 

ــدار  ــف اإلص املُصنَّ

4 . 0

5.2 العثور على الموارد وتقييمها وتعديلها

https://creativecommons.org/faq/#can-i-combine-material-under-different-creative-commons-licenses-in-my-work
https://creativecommons.org/faq/#can-i-combine-material-under-different-creative-commons-licenses-in-my-work
https://creativecommons.org/faq/#can-i-combine-material-under-different-creative-commons-licenses-in-my-work
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/


ماحظات ختامية
نحــن نعيــش فــي عالــم يتســم بوفــرة المعلومــات، وتعــد نســبة متزايــدة مــن 
ل العثــور علــى المــوارد  ــا الرقميــة مرخصــة برخــص مفتوحــة. وقــد يشــكَّ معارفن
المفتوحــة المائمــة التــي تناســب احتياجاتــك مــن التعلــم واحتياجــات المتعلمين 
لديــك تحديــًا. ومــن ضمــن الدوافــع الرئيســية الســتخدام المــوارد التعليميــة 
المفتوحــة القــدرة علــى تعديــل، وإعــادة مــزج، ومشــاركة تلــك األعمــال بمــا 
البحــث،  محــركات  أن  وصحيــح  لديــك.  المتعلميــن  احتياجــات  مــع  يتناســب 
والمســتودعات الرقميــة للمــوارد التعليميــة المفتوحــة، وخدمــات المنصــات 
المشــاع  رخــص  الســتخدام  مدمجــة  أدوات  علــى  تحتــوي  التــي  اإللكترونيــة 
اإلبداعــي تســاهم جميعــًا فــي تقديــم يــد العــون، إال أن العثــور علــى المــوارد 

التعليميــة المفتوحــة المائمــة قــد ال يــزال يســتغرق وقتــًا.

5.2 العثور على الموارد وتقييمها وتعديلها



إنشاء ومشاركة 
الموارد التعليمية 

المفتوحة

5.3



29 المشاع اإلبداعي للتربويين

ركــز جانــب كبــر مــن هــذا املنهــج 

مرخصــة  مــواد  إنشــاء  كيفيــة  عــىل 

ــاركة  ــال مش ــن خ ــة، م ــص مفتوح برخ

ــة  ــوات العملي ــوين والخط ــور القان املنظ

ــك. ويف هــذه الوحــدة ســوف  الازمــة لذل

نستكشــف ومنــارس كيفيــة إنشــاء مــوارد 

ــع بأقــى  ــث تتمت ــة مفتوحــة بحي تعليمي

قــدر ممكــن مــن التأثــر ويتــم اســتخدامها 

ــة. ــة أو فني ــق قانوني دون أي عوائ

5.3
إنشاء ومشاركة 

الموارد التعليمية 
المفتوحة

التــي  العمليــة  الطريقــة  تخيــل 

ســيتم بهــا طــرح مــواردك التعليمية 

ــة. املفتوح

فهــم كيفيــة اختيــار رخصة/رخــص 

املشــاع اإلبداعــي ملــواردك.

ــه  ــذي اتخذت ــرارك ال ــن ق ــق م تحق

ــدى  ــة وم ــة املفتوح ــأن الرخص بش

توافقهــا )مبعنــى هــل ميكــن إعــادة 

تعليميــة  مــوارد  مــع  مزجهــا( 

ــرى. ــة أخ مفتوح

والتحديــات  االحتياجــات  تحديــد 

ــع  ــول جمي ــة وص ــن إمكاني لتحس

التعليميــة  املــوارد  إىل  النــاس 

املفتوحــة.

مخرجات التعليم
1

2

3

4
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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 ونــرش 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.

السؤال الهام / ما أهمية الموضوع

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

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

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

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

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(

نظــراً ألن الرتبويــن وأمنــاء املكتبــات ميكنهــم مشــاركة املــوارد التعليميــة املفتوحــة مــع عامــة النــاس 

بتكلفــة تــكاد تصــل إىل الصفــر6 ، لــذا فإنــه ينبغــي لنــا أيضــا اتبــاع نفــس هــذا املســلك. فرغــم كل يشء، 

يقــوم التعليــم يف جوهــره عــىل مبــدأ مشــاركة املعرفــة وتبــادل األفــكار. أمــا املكتبــات فتــؤدى دور األرشــفة، 

واملشــاركة، ومســاعدة املتعلمــن يف العثــور عــىل املعرفــة التــي يبحثــون عنهــا. عندما نقــوم برتخيــص أعاملنا 

برخــص املشــاع اإلبداعــي فإننــا نقــوم مبشــاركة هــذا العمــل مــع عامــة النــاس مبوجــب أذونــات قانونيــة 

بســيطة. إن مشــاركة عملــك هــو عبــارة عــن هديــة تقدمهــا للعــامل.

تأمل شخصي / ما أهمية الموضوع بالنسبة لك؟

اكتساب المعاِرف األساسية

لماذا المشاركة

6.  يف حــن أن التكلفــة يف العديــد مــن الــدول )كــا هــو الحــال يف العديــد مــن الــدول األعضــاء يف االتحــاد األورويب(، قــد ال متثــل مشــكلة يف حــد 

ذاتهــا، إال أن حقــوق التأليــف والنــر املُقيِّــدة وحقــوق االســتخدام العــادل / التعامــل العــادل الضيقــة ميكــن أن تحــد مــن طــرق التدريــس الجديــدة.

https://www.youtube.com/watch?v=dTNnxPcY49Q
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ــة  ــوارد تعليمي ــا م ــت كله ــي ليس ــاع اإلبداع ــص املش ــة برخ ــة املتاح ــواد التعليمي ــر أن امل ــك تتذك لعل

ــم  ــي تائ ــواع رخــص املشــاع اإلبداعــي الت ــن أن ــل ع ــر تفاصي ــذي يوف ــايل ال ــع الجــدول الت مفتوحــة. راج

ــا. ــي ال تامئه ــك الت ــة وتل ــوارد التعليمي امل

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.

اختيار رخصة المشاع اإلبداعي للموارد التعليمية المفتوحة

موارد 
تعليمية 
مفتوحة

األكثر 
انفتاحا

األكثر 
تقييدا

ليست 
موارد 

تعليمية 
مفتوحة
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للحصــول عــىل تحليــل مفصــل حــول الســوابق القضائيــة للمشــاع اإلبداعــي، راجــع القســم 3.4 “قابليــة 

إنفــاذ الرخــص”. تحتفــظ منظمــة املشــاع اإلبداعــي بقامئــة مــن األحــكام الصــادرة مــن املحاكــم والســوابق 

القضائيــة يف الســلطات القضائيــة املختلفــة حــول العــامل عــىل موقــع wiki الخــاص بهــا يف هــذا الرابــط.

ــة. كان  ــة املفتوح ــوارد التعليمي ــان بامل ــان تتعلق ــان قانونيت ــي 2018-2017 قضيت ــال عام ــت خ تداول

ــريف  ــكان ط ــة ف ــة الثاني ــا يف القضي ــة األوىل Great Minds و FedEx Office، أم ــزاع يف القضي ــريف الن ط

ــة  ــة املفتوح ــوارد التعليمي ــتخدام امل ــن اس ــا القضيت ــت كلت ــزاع Great Minds و Office Depot. وتضمن الن

 FedEx ــة املختلفــة مــن ــد مــن املناطــق التعليمي ــت العدي ــة. وطلب ــل املــدارس ألغــراض غــر تجاري مــن قب

و/أو Office Depot طباعــة املــواد التعليميــة املفتوحــة الســتخدامها يف الفصــول الدراســية لديهــا. وكان قــد 

جــرى إنشــاء املــواد التعليميــة املفتوحــة املعنيــة بواســطة Great Minds باســتخدام أمــوال عامــة ورُخِّصــت 

بواســطة Great Minds برخصــة املشــاع اإلبداعــي رخصــة نَْســُب املُصنَّــف - غــر تجــاري - الرتخيــص باملثــل 

 FedEx أنــه ال يُســَمح للمناطــق التعليميــة بــإرشاك   Great Mindsوزعمــت  .)CC BY-NC-SA( 4.0 اإلصــدار

القضايا القانونية لرخص المشاع اإلبداعي فيما يتعلق بالتعليم المفتوح

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 

“الوســط املهتــم بالكتــب الدراســية املفتوحــة يؤيــد رخصــة املشــاع اإلبداعــي نَْســُب املُصنَّــف “CC BY” للكتب 

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

وفّكــر يف ســبب توصيتهــم باســتخدام رخصــة املشــاع اإلبداعــي نَْســُب املُصنَّــف

ــف  )CC BY( يف التعليــم. ميكنــك العثــور يف هــذا الرابــط ملــاذا رخصــة املشــاع اإلبداعــي نَْســُب املُصنَّ

Open Access Scholarly Pub-( ؟” املتــاح مــن رابطــة نــارشي الوصــول املفتــوح للمــواد العلميــة”CC BY“

lishers Association( عــىل نصــوص مامثلــة تقــدم جــداالً أوســع حــول اســتخدام نفــس هــذه الرخصــة يف 

األبحــاث العلميــة.

ــك أو  ــق احداهــا 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

https://wiki.creativecommons.org/wiki/Case_Law
https://creativecommons.org/2018/04/02/recent-u-s-legal-decision-reinforces-strength-cc-licenses/
https://www.pacermonitor.com/public/case/22705221/Great_Minds_v_Office_Depot,_Inc
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode
https://d15omoko64skxi.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/08/Complaint.pdf
https://d15omoko64skxi.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/08/Complaint.pdf
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode
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://oaspa.org/why-cc-by/
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يف إعــادة إنتــاج هــذه املــواد، وذلــك ألن FedEx حققــت أرباحــاً أثنــاء إنتــاج النســخ املطلوبــة وبذلــك تكــون 

قــد انتهكــت الرخصــة. بــل األهــم مــن ذلــك، مل تزعــم Great Minds إطاقــاً أن اســتخدام املناطــق التعليميــة 

للمــواد التــي تــم إعــادة إنتاجهــا انتهــك القيــد غــر التجــاري الــذي تفرضــه الرخصــة. وكان الســؤال الرئيــي 

ــل  ــتخدم العم ــي تس ــة - الت ــة التعليمي ــه - املنطق ــص ل ــاً للمرخَّ ــا كان ممكن ــول إذا م ــدور ح ــة ي يف القضي

نــف مــام قــد يحقــق  بشــكل صحيــح ألغــراض غــر تجاريــة أن تســتعن بجهــات خارجيــة إلعــادة إنتــاج املُصَّ

لتلــك الجهــات ربحــاً مــن وراء ذلــك.

 FedEx ويف وقــت النــرش، قضــت محكمــة االســتئناف يف الواليــات املتحــدة بالدائــرة الثانيــة يف قضيــة

بأنــه يجــوز لرشكــة طباعــة تجاريــة إعــادة إنتــاج املــواد التعليميــة بنــاًء عــىل طلــب مــن منطقــة تعليميــة 

 .)CC BY-NC-SA( تقــوم باســتخدامها مبوجــب رخصــة نَْســُب املُصنَّــف - غــر تجــاري - الرتخيــص باملثــل

أمــا بالنســبة لقضيــة Office Depot فــا تــزال قيــد االســتئناف حتــى وقتنــا هــذا.

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

ــب  ــي يج ــات الت ــل املامرس ــمل أفض ــة تش ــي 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

ســتمنحك الوحــدة الدراســية 

ــوارد  ــاركة يف امل ــوان “املش 8 بعن

عــىل  املفتوحــة”  التعليميــة 

 Open Washington موقــع 

نصائــح عمليــة حــول كيفيــة 

التعليميــة  املــوارد  مشــاركة 

ــك  ــت وكذل ــر اإلنرتن ــة ع املفتوح

إعدادهــا لاســتخدام يف وضــع 

ــت  ــبكة اإلنرتن ــال بش ــدم االتص ع

.)offline(

اعتبارات أخرى

صورة موسوعة وقارئ الكتب اإللكرتونية عىل الزرع األخر بعدسة 

CC0 ضمن امللكية العامة: أداة .papirontul

https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/17-808/17-808-2018-03-21.html
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
https://pixabay.com/en/e-reader-e-book-ebook-e-ink-1213214/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://pixabay.com/en/users/papirontul-1505995/
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إنشاء ومشاركة الموارد التعليمية المفتوحة 5.3 5.3 إنشاء ومشاركة الموارد التعليمية المفتوحة

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(

أفضل املامرسات لضامن إتاحة وصول جميع الناس إىل مواردك التعليمية املفتوحة تشمل اآليت:

وضــع عملــك ضمــن امللكيــة العامــة )CC0( أو ترخيــص عملــك برخصــة مــن رخــص املشــاع اإلبداعي 	 

.)non-ND( التي ال متنــع االشــتقاق

تســهيل عمليــة تنزيــل عملــك يف صيــغ قابلــة للتحريــر حتــى يتمكــن اآلخــرون مــن تعديلــه و/أو 	 

ترجمتــه لتلبيــة االحتياجــات املحليــة وإتاحــة الوصــول إليــه.

واألهم - تصميم عملك منذ البداية بحيث يسمح للوصول إليه.	 

التأكد من إتاحة وصول الجميع للموارد التعليمية المفتوحة

https://www.youtube.com/watch?v=HzE5dj1WTSo


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.



منهجية التدريس 
المفتوح / الممارسات 

المفتوحة

5.4
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إن االنفتــاح يف التعليــم يُفِســح املجــال 

ــن  ــم م ــرتك والتعل ــداع املش ــات اإلب إلمكان

خــال املشــاركة الفعالــة يف إنتــاج املعرفة.

5.4
منهجية التدريس 

المفتوح / الممارسات 
المفتوحة

ــف  ــوق التألي ــام حق ــة قي رشح كيفي

والنــرش بتقييــد منهجيــة التدريــس.

بــن  االختافــات  عــىل  تعــرّف 

املفتــوح،  التدريــس  منهجيــة 

واملــوارد  املفتوحــة،  واملامرســات 

ومنهجيــة  املفتوحــة،  التعليميــة 

ــتخدام  ــم اس ــي تدع ــس الت التدري

املفتوحــة،  التعليميــة  املــوارد 

ــص  ــوم الرتخي ــف يق ــف كي ووص

منهــا. كل  بتمكــن  املفتــوح 

ــة  ــن منهجي ــة م ــة حي ــم أمثل تقدي

ــوح. ــس املفت التدري

مخرجات التعليم
1

2

3

منهجية التدريس المفتوح / الممارسات المفتوحة 5.4
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مخرجات التعليم

منهجية التدريس المفتوح / الممارسات المفتوحة 5.4

ــة  ــة مقارن ــات النهائي ــح إمكاني ــت تتي ــرة؟ كان ــة ألول م ــف الذكي ــاق الهوات ــم إط ــى ت ــر مت ــل تتذك ه

بالهواتــف التــي تســبقها. قبــل ظهــور الهواتــف الذكيــة مل يكــن بإمكاننــا ســوى االتصــال وإرســال رســائل 

نصيــة فقــط. أمــا بعــد إتاحــة الهواتــف الذكيــة، أصبحنــا اآلن نســتطيع التقــاط مقاطــع الفيديــو والصــور، 

وتشــغيل األفــام واملوســيقى، وتصفــح الويــب وقــراءة الريــد اإللكــرتوين، وإجــراء االتصــال وإرســال رســائل 

نصيــة. وقــد صــادف املســتخدمون الذيــن اســتخدموا الهواتــف القدميــة ملــدة طويلــة صعوبــة يف االســتفادة 

مــن جميــع اإلمكانــات التــي توفرهــا الهواتــف الجديــدة نظــراً ألنهــم اعتــادوا بشــكل كبــر عــىل محدوديــة 

مــا تقدمــه الهواتــف القدميــة. وقــد ظلــوا لعــدة أشــهر - وأحيانــاً لســنوات - يســتخدمون هواتفهــم الذكيــة يف 

االتصــال وإرســال رســائل نصيــة فقــط )رمبــا قــد تعــرف شــخصاً مثــل هــذا!(.

يعــاين العديــد مــن الرتبويــن نفــس املشــكلة مــع املــوارد التعليميــة املفتوحــة. ونظــراً ألنهــم قــد أمضــوا 

الكثــر مــن الوقــت يف اســتخدام املــواد التعليميــة املنشــورة مبوجــب تراخيــص ُمقيَّــدة، فإنهــم يناضلــون يف 

ســعيهم لاســتفادة مــن قــدرات منهجيــة التدريــس الجديــدة التــي توفرهــا املــوارد التعليميــة املفتوحــة. ويقــع 

ــة التدريــس التــي تدعــم اســتخدام  ــوح / املامرســات املفتوحــة / منهجي ــة التدريــس املفت يف جوهــر منهجي

ــن  ــن املتعلم ــي متكِّ ــم الت ــم والتعل ــة التعلي ــة بعملي ــات واألدوات الخاص ــة املامرس ــة املفتوح ــوارد التعليمي امل

واملعلمــن مــن خلــق املعرفــة ومشــاركتها بشــكل مفتــوح والتعلُّــم بعمــق.

ال تــزال حركــة التعليــم املفتــوح تناقــش وتتجــادل حــول املقصــود مــن التفكــر يف مامرســات التعليــم 

ــم بطريقــة أكــر شــمولية وتنوعــاً وانفتاحــاً. وقــد نتــج عــن هــذا النقــاش ظهــور ثاثــة تعريفــات  والتعل

رئيســية عــىل األقــل.

ــوارد  ــاء امل ــتخدام / إنش ــادة اس ــتخدام / إع اس

التعاونيــة  واملامرســات  املفتوحــة  التعليميــة 

والتدريســية التــي تســتخدم التقنيــات االجتامعيــة 

ــران،  ــن األق ــم م ــل، والتعل ــاركية يف التفاع والتش

ــن. ــن املتعلم ــاركة، ومتك ــة واملش ــق املعرف وخل

الممارسات التعليمية المفتوحة 
)مقتبس من العرض التقديمي 

العالمي في 2018 حول 
التعليم المفتوح لـ “كرونين” 

 Cronin“ )Open Edu Global“
:)presentation

السؤال الهام / ما أهمية الموضوع

التعريفات الثاثة

01

https://drive.google.com/file/d/1DEo5_maFewNJhSHZ9UNoBv6104ip_30J/view
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منهجية التدريس المفتوح / الممارسات المفتوحة 5.4 5.4 منهجية التدريس المفتوح / الممارسات المفتوحة

التــزام موجــه نحــو الوصــول إىل التعليــم الــذي 	 

يحركــه حافــز املتعلــم، وعمليــة تصميــم البنيــة 

ــن  الهيكليــة واســتخدام األدوات للتعلــم مبــا مُيَكِّ

املتعلمــن مــن تشــكيل مشــاعات املعرفــة العامة 

التــي يعتــرون جــزءاً منهــا.

 	http://openped-  اقرأ املزيــد يف هــذا الرابــط

agogy.org/open-pedagogy

ــة أو  ــم املمكن ــم والتعل ــات التعلي ــة مامرس مجموع

ــة  ــك اإلذن ملامرس ــون لدي ــا يك ــط عندم ــة فق العملي

.)5Rs( ــة ــراءات الخمس ــات ال ــطة أذون أنش

المفتــوح  التدريــس  منهجيــة 
)مقتبــس مــن الفصــل المكتــوب 
 ”De Rosa“ ”بواســطة “دي روزا
 ”Jhangiani“ و”جانجيانــي” 
إلــى  الدليــل   2017 كتــاب  فــي 
مفتوحــة  دراســية  كتــب  عمــل 
 Guide to  2017( الطلبــة(  مــع 
 Making Open Textbooks

:)with Students

تدعــم  التــي  التدريــس  منهجيــة 
التعليميــة  المــوارد  اســتخدام 
المفتوحــة )مقتبــس مــن مدونــة 
 Wiley, 2017 blog وايلــي 

)post

02

03

عندمــا اســتخدمت املــوارد التعليميــة املفتوحــة يف املــايض، هــل اســتفدت مــن األذونــات التــي توفرهــا 

ــتخدم  ــت تس ــام كن ــة مثل ــة املفتوح ــوارد التعليمي ــتخدمت امل ــك اس ــوارد، أم أن ــك امل ــة لتل ــص املفتوح الرتاخي

ــور  ــن األم ــر م ــأي أم ــت ب ــل قم ــرى، ه ــارة أخ ــرش؟ وبعب ــف والن ــوق التألي ــة بحق ــابقة املحمي ــوادك الس م

ــة  ــة بطريق ــواد املحمي ــتخدام امل ــه باس ــام ب ــتحيل القي ــن املس ــة كان م ــة املفتوح ــوارد التعليمي ــتخدام امل باس

ــا ال؟ ــا ومل ــف والنــرش؟ مل ــة مبوجــب حقــوق التألي تقليدي

تأمل شخصي / ما أهمية الموضوع بالنسبة لك
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ــام بأنشــطة. كــام أنــه مــن الثابــت أيضــاً أن حقــوق  مــن الثابــت أن النــاس يتعلمــون مــن خــال القي

التأليــف والنــرش تقيــد األشــخاص مــن مامرســة العديــد مــن األنشــطة. وعنــد وضــع هــذه الحقائــق جنبــاً إىل 

جنــب، يتضــح أن حقــوق التأليــف والنــرش تقيـّـد منهجيــة التدريــس مــن خــال تقليــص حجــم األشــياء التــي 

ميكــن أن يفعلهــا املتعلمــون واملعلمــون باملــواد التعليميــة. إذا كان هنــاك أشــياء ال يُســمح للمتعلمــن بفعلهــا، 

فهنــاك طــرق ال يُســمح للمتعلمــن بتعلمهــا. وإذا كان هنــاك أشــياء ال يُســمح للمعلمــن بفعلهــا، فهنــاك طــرق 

ال يُســمح للمعلمــن بتدريســها.

ميكنــك معرفــة كيــف يؤثــر هــذا التقييــد بشــأن مــا ميكــن للمعلمــن واملتعلمــن القيــام بــه عــىل عمليــة 

ــرات عــىل  ــادة الطائ ــة حــول قي ــة / املدون ــراءة هــذه القصــة املجازي ــك مــن خــال ق ــم وذل ــم والتعل التعلي

الطــرق.

منهجيــة التدريــس التــي تدعــم اســتخدام املــوارد التعليميــة املفتوحــة )OER enabled pedagogy( هــي 

عبــارة عــن مجموعــة مــن مامرســات التعليــم والتعلــم املمكنــة أو العمليــة فقــط يف ســياق أذونــات الــراءات 

ــة املفتوحــة”  ــي تدعــم اســتخدام املــوارد التعليمي ــة التدريــس الت الخمســة )5R(. ويصــف تعريــف “منهجي

جميــع الطــرق الجديــدة التــي تســمح بهــا رخــص املشــاع اإلبداعــي للمتعلمــن بالتعلــم مــن خالهــا، وجميــع 

اكتساب المعاِرف األساسية

مــن  طائــرة  يف  الطــران 

ــا  ــون r22 بيت ــراز روبينس ط

 Archangel12 بعدســة 

املُصنَّــف  نَْســُب  رخصــة 

2.0 اإلصــدار 

https://opencontent.org/blog/archives/3761
https://opencontent.org/blog/archives/3761
https://opencontent.org/blog/archives/5009
https://opencontent.org/blog/archives/5009
https://www.flickr.com/photos/archangel12/6775428854
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الطــرق الجديــدة التــي تســمح بهــا تلــك الرخــص للمدرســن بالتدريــس مــن خالهــا.

 والواجبــات الدراســية القابلــة )Disposable assignments( الواجبــات الدراســية غيــر المفيــدة
)Renewable Assignments( للتجــدد

هــل تتذكــر قيامــك بتأديــة واجبــات منزليــة أيــام املدرســة شــعرت أنــه ال معنــى لهــا؟ “الواجــب الدرايس 

غــر املفيــد” هــو ذلــك الواجــب الــذي يدعــم التعلُّــم لــدى الطالــب الفــردي، ولكنــه ال يضيــف أي قيمــة أخــرى 

للعــامل - حيــث يقــي الطالــب ســاعات مــن العمــل لانتهــاء مــن تأديتــه، ويقــي املعلــم بعــض الوقــت يف 

وضــع الدرجــات لــه، ثــم يحصــل الطالــب عليــه مــرة أخــرى ويرميــه يف آخــر املطــاف. عــىل الرغــم مــن أن 

تلــك النوعيــة مــن الواجبــات قــد تعــزز التعلُّــم لــدى الطالــب الفــردي، إال أنهــا ميكــن أن تتســبب يف إحبــاط 

معنويــات األشــخاص الذيــن يرغبــون يف الشــعور بقيمــة عملهــم يف مرحلــة تتجــاوز هــذه اللحظــة الحاليــة.

ميكــن اســتخدام منهجيــة التدريــس التــي تدعــم اســتخدام املــوارد التعليميــة املفتوحــة إلنشــاء “واجبــات 

قابلــة للتجديــد” وهــي الواجبــات التــي تقــوم مــن جهــة بدعــم التعلُّــم الفــردي للطــاب ومــن جهــة أخــرى 

تضيــف قيمــة إىل العــامل بشــكل أوســع نطاقــاً. مــن خــال الواجبــات القابلــة للتجديــد، يُطلــب مــن املتعلمــن 

إنشــاء أعــامل قيّمــة وترخيصهــا برخصــة مفتوحــة، وبذلــك فــإن تلــك األعــامل إىل جانــب أنهــا تدعــم عمليــة 

التعلـّـم لــدى املتعلمــن فهــي ســتكون أيضــاً مفيــدة ملتعلمــن آخريــن داخــل وخــارج الفصــل الــدرايس. عــىل 

ــة للتجديــد بصــورة منوذجيــة عــىل التعــاون مــع املتعلمــن لكتابــة  ســبيل املثــال، تشــتمل الواجبــات القابل

ــل  ــو “توضيحــي”، وتعدي ــب الدراســية، وإنشــاء مقاطــع فيدي ــدة للكت ــة )case studies( جدي دراســات حال

املــواد التعليميــة بحيــث تخاطــب عــىل نحــو أوثــق الثقافــات واالحتياجــات املحليــة للمتعلمــن.

ــة املفتوحــة، مبــا  ــي تدعــم اســتخدام املــوارد التعليمي ــة التدريــس الت ــة مــن منهجي ــة حي اكتشــف أمثل

يف ذلــك األمثلــة املقدمــة مــن “ديفيــد وايــي” )David Wiley( و”روبــن دي روزا” )Robin DeRosa( عــن 

ــب  ــن، طل ــا الحالت ــدة. يف كلت ــية جدي ــب دراس ــاء كت ــرة إلنش ــواد املتوف ــل امل ــوا بتعدي ــن قام ــن الذي املتعلم

املعلمــون مــن املتعلمــن إنشــاء كتــب دراســية خاصــة بهــم ثــم قامــوا فيــام بعــد برتخيصهــا برخــص املشــاع 

اإلبداعــي. مــن األمثلــة الحيــة األخــرى يف إطــار منهجيــة التدريــس التــي تدعــم اســتخدام املــوارد التعليميــة 

املفتوحــة واجبــات “مــوراي” )Murray( و”عــزام” )Azzam( التــي ســاهم مــن خالهــا املتدربــون يف تحســن 

املقــاالت بشــكل ملحــوظ عــىل موقــع ويكيبيديــا. وعنــد االنتهــاء مــن هــذه الواجبــات، أنشــأ املتعلمــون أعــامالً 

قيّمــة مفتوحــة ومفيــدة تســاهم مــن جهــة يف دعــم التعلــم لديهــم، ومــن جهــة أخــرى تعلــم غرهــم مــن 

ــتخدام  ــم اس ــي تدع ــس الت ــة التدري ــن منهجي ــة م ــذه األمثل ــواء. ويف ه ــٍد س ــىل ح ــن ع ــن والرتبوي املتعلم

املــوارد التعليميــة املفتوحــة اســتطاع املتعلمــون تأديــة واجبــات ســمحت لهــم بالتفاعــل مــع املجتمــع األكــر 

مــع ضــامن قابليــة تجــدد تلــك الواجبــات بحيــث ال تكــون واجبــات غــر مفيــدة. 
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وهنــاك مثــاالن آخــران جديــران باالهتــامم للواجبــات القابلــة للتجــدد، فاملثــال األول عبــارة عــن فيديــو 

 )Blogs and Wikis( ــات والويــي ــم إعــادة مزجــه بواســطة أحــد الطــاب يــدور حــول املدون توضيحــي ت

أمــا املثــال اآلخــر فهــو بنــك الواجبــات املســمى DS106 assignment bank ، وهــو عبــارة عــن مركــز ملحتــوى 

قــام الطــاب بإنشــائه وترخيصــه برخــص املشــاع اإلبداعــي. وتتوفــر أمثلــة إضافيــة عــن منهجيــة التدريــس 

http://openpedagogy.org/examples املفتــوح عــىل هــذا املوقــع املخصــص للتدريــس املفتــوح

منهجية التدريس المفتوح / الممارسات المفتوحة 5.4 5.4 منهجية التدريس المفتوح / الممارسات المفتوحة
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ماحظات ختامية

إذا كنت ستستخدم هاتفك الذكي الجديد بنفس الطريقة التي كنت تستخدم 
بهــا هاتفــك القديــم، فلــم يكــن هنــاك داع لحصولــك علــى هاتــف جديــد! وعلــى 
ــم  ــة المفتوحــة لدعــم التعل نفــس الشــاكلة، عندمــا نســتخدم المــوارد التعليمي
بنفــس الطريقــة القديمــة التــي كنــا نســتخدم فيهــا المــواد المحميــة بعبــارة 
جميــع الحقــوق محفوظــة، فإننــا قــد نكــون نوفــر بذلــك المــال للمتعلميــن ولكننا 
نفقــد قــدرة االنفتــاح علــى إحــداث التحــول. عندمــا تســتعد الســتخدام المــوارد 
التعليميــة المفتوحــة فــي التدريــس، فكــر فــي أشــياء جديــدة ممكنــة فــي ســياق 

)5Rs( أنشــطة أذونــات الــراءات الخمســة
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التعليميــة  للمؤسســات  ميكــن  كيــف 

املفتــوح،  التعليــم  محتــوى  تدعــم  أن 

خــال  مــن  واملجتمــع  واملامرســات، 

لسياســات. ا

5.5
انفتاح آفاق
مؤسستك

التفكــر يف أســباب حاجتــك إىل 

سياســة لتحقيــق أهدافــك التعليميــة 

تلــك  تحتــاج  وملــاذا  املفتوحــة 

السياســة

سياســة  خيــارات  قامئــة  فهــم 

املفتــوح التعليــم 

تقييم سياساتك املؤسسية الحالية

سياســة  تطويــر  كيفيــة  فهــم 

مفتوحــة مؤسســية 

مخرجات التعليم
1

2

3

3

انفتاح آفاق مؤسستك 5.5
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مخرجات التعليم

انفتاح آفاق مؤسستك 5.5

ــن  ــم الرتبوي ــة دع ــة كيفي ــل إىل معرف ــامل التوص ــاء الع ــع أنح ــم يف جمي ــات التعلي ــاول مؤسس تح

واملوظفــن واملتعلمــن لديهــا وذلــك يف اســتخدام، ومراجعــة، ومشــاركة املــوارد التعليميــة املفتوحــة مــن خال 

مامرســات التعليــم املفتــوح الجديــدة، والتوصــل إىل املجتمعــات املحليــة التــي تدعــم املــوارد التعليميــة الجديدة. 

كيــف ميكــن لقــادة التعليــم اســتخدام األدوات املختلفــة الخاصــة بالسياســات لدعــم وتعزيــز التعليــم املفتــوح؟

السؤال الهام / ما أهمية الموضوع؟

مــاذا يحــدث لــو ُوِجــدت سياســات مؤسســية تدعــم عملــك يف مجــال التعليــم املفتــوح؟ مــاذا يحــدث لــو 

كان املــال والوقــت متاحــن للرتبويــن ممــن يرغبــون يف إعــادة تصميــم مناهجهــم الدراســية لتحويلهــا إىل 

ــت املبــادئ التوجيهيــة للرتقيــة والتثبيــت يف الوظيفــة عــىل إعطائــك  مناهــج مفتوحــة؟ مــاذا يحــدث لــو نصَّ

مكافــأة نظــر مشــاركة مــواردك التعليميــة و/أو أبحاثــك؟ مــا هــو تأثــر السياســات املُشــِجعة للتعليــم املفتوح 

عليــك وعــىل املتعلمــن لديــك؟ 

تأمل شخصي / ما أهمية الموضوع بالنسبة لك

Sto- ــة ــور بعدس ةالص

 –  ries of change

ــف  ــُب املُصنَّ رخصــة نَْس

2.0 اإلصــدار 

https://www.flickr.com/photos/storiesofchange/
https://www.flickr.com/photos/storiesofchange/16221570565/in/photolist-qHrMM8-qHmYes-qF9Cvu-qHn2SQ-qHrHPD-pLrjKw-qqSy9b-6vWrkf-qFa4bm-qqZH4T-qqSEgw-qHhbDr-qqTh3o-qHr6BP-bSu9Jk-qHnf5W-qqSasQ-qHneNJ-6pZbYH-qHn6xq-doenzE-6q4jH5-qqZWw4-pLEMrv-qHr6rZ-qqS5F5-qF9osE-qr1ZGt-SEujXr-6q4iS5-6q4iSf-qqSRLh-qHgRiT-5NHnof-dV4dkC-qr1GMX-qqT1MJ-6pZc1K-qFa2zW-c4pt6m-c4oHbL-bSqV8Z-c3XqTS-pLr5UL-mWdccp-bDvJjq-c4oG6S-c4prqL-bDEbmf-bSqK7r
https://www.flickr.com/photos/storiesofchange/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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متتلــك املؤسســات التعليميــة قامئــة واســعة مــن الخيــارات الخاصــة بسياســات التعليــم املفتــوح والتــي 

ميكــن االختيــار مــن بينهــا.

قم باستضافة يوم “تعليمي مفتوح” سنوياً يف مدرستك أو جامعتك.

انضــم إىل مســتودع رقمــي عاملــي للمــوارد التعليميــة املفتوحة وســاهم يف تســهيل 

عثــور الرتبويــن واملتعلمــن لديــك عــىل مــوارد تعليميــة مفتوحــة آلخريــن وقــم 

مبشــاركة مواردهــم التعليميــة املفتوحــة. قــم بإتاحــة التطويــر املهنــي.

ــة  ــوح مكــون مــن املتعلمــن، وأعضــاء هيئ ــم املفت ــق عمــل للتعلي إنشــاء فري

التدريــس، والخــراء املعنيــن بتيســر الوصــول، والعمــداء، ومتاجــر الكتــب، 

املناهــج  واملكتبــات، واالختصاصيــون يف تصميــم  املاليــة،  واملســاعدات 

ــخ. ــرتوين ... إل ــم اإللك ــة، والتعل التعليمي

اكتساب المعاِرف األساسية

زيادة الوعي بتوافر الموارد التعليمية المفتوحة والفوائد 
التي تعود على المتعلمين وأعضاء هيئة التدريس منها.

تسهيل مشاركة الموارد التعليمية المفتوحة.

تمكين الجهات المعنية من توجيه استراتيجية التعليم 
المفتوح لمؤسستك.

اإلجراء

اإلجراء

اإلجراء
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صياغــة، واعتــامد، وتنفيــذ سياســة الرتخيــص املفتــوح التــي تتطلــب أن تكــون 

ــل أن  ــوح )يَُفضَّ ــص مفت ــة ذات ترخي ــة / املدرس ــن الجامع ــة م ــوارد املمول امل

ــدار 4.0(.  ــف اإلص ــُب املُصنَّ ــي نَْس ــاع اإلبداع ــة املش ــب رخص ــون مبوج يك

OER Policy De-( ماســتخد أداة تطويــر سياســة املــوارد التعليميــة املفتوحــة

ــور عــىل  ــك العث ــاء سياســة مفتوحــة ملؤسســتك. ميكن velopment Tool( لبن

أمثلــة للسياســات املفتوحــة التــي أنشــأها آخــرون يف ســجل سياســات املــوارد 

ــكا  ــات أمري ــي( )OER Policy Registry( وسياس ــة )العامل ــة املفتوح التعليمي

 north American OER( الشــاملية للمــوارد واملرشوعــات التعليميــة املفتوحــة

)policies and projects

إنشــاء برنامــج منــح للمــوارد التعليميــة املفتوحــة. ويتــم تخصيــص األمــوال 

املناســبة لدعــم أعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفــن لتحويــل أعــىل 50 مــادة 

ــة  ــوارد التعليمي ــق إىل امل ــوى املغل ــن املحت ــاب م ــا الط ــجل به ــية مس دراس

ــة. املفتوح

 Maricopa County( ــدج ــي كولي ــي كوميونيت ــا كاونت ــة ماريكوب ــت كلي أطلق

Community College( مبــادرة إلتاحــة الكتــب الدراســية املفتوحــة لتخفيــض 

ــة  ــية مفتوح ــج دراس ــاء مناه ــح إلنش ــوا املن ــة. وقدم ــواد التعليمي ــف امل تكالي

ــة املفتوحــة. تعــرف  ــوارد التعليمي ــة التدريــس عــىل امل ــب أعضــاء هيئ وتدري

ــا. عــىل املزيــد حــول اإلجــراء الــذي اتبعــوه هن

التأكد من أن كل المحتوى الذي تقوم بتمويله عبارة عن 
موارد تعليمية مفتوحة.

توجيه دعوة للعمل لحل إحدى التحديات التي يصادفها 
التعليم.

اإلجراء

اإلجراء

مثال

http://policy.lumenlearning.com/
https://wiki.creativecommons.org/wiki/OER_Policy_Registry
https://sparcopen.org/our-work/list-of-oer-policies-projects/
https://wiki.creativecommons.org/wiki/OER_Policy_Registry
https://sparcopen.org/our-work/list-of-oer-policies-projects/
https://maricopa.instructure.com/courses/811971
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إضافــة أهــداف التعليــم املفتــوح إىل الوثائــق الرئيســية الخاصــة 	 

املؤسســية. باالســرتاتيجية 

تحديــد وتتبــع مــؤرشات األداء الرئيســية التــي تتحســن مــع تبنــي املــوارد 	 

التعليميــة املفتوحــة يف املناهــج الدراســية / الدرجــات العلميــة.

ــث  ــة التدريــس / املعلمــن بحي ــر العقــد بــن املؤسســة وأعضــاء هيئ قــم بتغي

ــاع  ــص املش ــم برخ ــص أعامله ــة لرتخي ــوق القانوني ــع بالحق ــم التمت ــاح له يت

ــي. اإلبداع

االستفادة من الوثائق االستراتيجية الحالية في دعم 
التعليم المفتوح.

التأكد من تمتع التربويين بالحقوق القانونية التي تتيح لهم 
المشاركة.

اإلجراء

اإلجراء
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ــم  ــن ميكنه ــن الذي ــبة املتعلم ــادة نس ــاب، زي ــدى الط ــل ل ــادة التحصي زي

ــاالت  ــن ح ــد م ــوم األول، الح ــم يف الي ــوارد التعل ــن م ــول إىل %100 م الوص

ــا  ــجل فيه ــية املس ــواد الدراس ــذف للم ــراءات اإلضافة/الح ــتكامل إج ــدم اس ع

ــل درايس،  ــات يف كل فص ــادة الدرج ــموحة، زي ــدة املس ــال امل ــاب خ الط

ــة. ــة العلمي ــىل الدرج ــول ع ــت للحص ــل الوق ــاب، تقلي ــون الط ــض دي تخفي

ــا مســبقاً  ــدا املعلمــن إذن ــح احــدى سياســات املشــاع اإلبداعــي يف نيوزيان متن

ــن  ــام تضم ــتخدامها. ك ــادة اس ــاركتها وإع ــت ملش ــر االنرتن ــم ع ــرش موارده لن

هــذه السياســة أن كل مــن املدرســة واملعلــم - وكذلــك املعلمــن يف جميــع أنحــاء 

ــوارد  ــل امل ــتخدام وتعدي ــتمرار يف اس ــم االس ــع - ميكنه ــامل أجم ــدا والع نيوزيان

التــي ينتجهــا املعلمــون النيوزيانديــون أثنــاء عملهــم. وقامــت مؤسســة املشــاع 

اإلبداعــي يف نيوزيانــدا بتطويــر منــوذج لسياســة مفصلَّــة قابلــة إلدخــال املدارس 

)an annotated policy template for schools to adapt( ــا ــات عليه تعدي

مثال

مثال

http://resources.creativecommons.org.nz/cc-schools-policy/
http://resources.creativecommons.org.nz/cc-schools-policy/
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إدراج أســامء املقــررات الدراســية املتوفــرة كمــوارد تعليميــة مفتوحــة يف كتيــب 

دليــل املقــررات الدراســية حتــى يتمكــن املتعلمــون مــن معرفــة إذا مــا كانــت 

ــة أم  ــة املفتوح ــوارد التعليمي ــتخدم( امل ــتخدم )أو ال تس ــة تس ــدورة التدريبي ال

كتــاب درايس مفتــوح. مثــال: جامعــة مدينــة نيويــورك )CUNY( تُدرِج أســامء 

املــوارد التعليميــة املفتوحــة يف كتيــب الدليــل الخــاص بهــا )مقطــع فيديــو(.

ــن  ــئ م ــث تكاف ــن بحي ــت املوظف ــة وتثبي ــة برتقي ــات الخاص ــل السياس تعدي

ــوم  ــن يق ــة وم ــة املفتوح ــوارد التعليمي ــة امل ــي / رعاي ــاء / تبن ــوم بإنش يق

بالنــرش يف مجــات الوصــول املفتــوح )Open Access journals(. أثنــاء 

إجــراء عمليــة مراجعــة الرتقيــات وتثبيــت املوظفــن ينبغــي االعــرتاف بشــكل 

مناســب بعمليــة إنشــاء وتعديــل املــوارد التعليميــة املفتوحــة باعتبارهــا ابتــكاراً 

ــة.  ــة األكادميي ــات للمهن ــا لخدم ــية وإتاحته ــج الدراس للمناه

توفير معلومات عن الموارد التعليمية المفتوحة 
للمتعلمين.

المكافأة عن المشاركة.

اإلجراء

اإلجراء

https://youtu.be/jRjTRza_I18
https://youtu.be/jRjTRza_I18
https://youtu.be/jRjTRza_I18
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إن الغايــة مــن وراء معظــم سياســات التعليــم املفتــوح هــو ضــامن إتاحــة املــوارد التعليميــة املمولــة مــن 

القطــاع العــام )أو مــن املؤسســة( لعامــة النــاس باســتخدام أذونــات الــراءات الخمســة )5Rs(. عندمــا يتعلــق 

األمــر بإنفــاذ سياســات التعليــم املفتــوح، فــإن العديــد مــن األشــخاص يلعبــون أدواراً مهمــة.

ينبغــي عــىل املمــوِّل ومســؤويل برنامــج التمويــل أن يفهمــوا السياســة املفتوحــة، وأن يتواصلــوا شــفهياً 

ــول  ــامن وص ــق لض ــال التحق ــن خ ــة م ــا، واملتابع ــم بأهميته ــح إلباغه ــن املن ــتفيدين م ــع املس ــاً م وكتابي

عامــة النــاس بشــكل كامــل إىل املحتــوى املرخــص بالرخــص املفتوحــة مبوجــب الــرشوط الخاصــة بالسياســة 

املعنيــة.

يجــب أن تقــدم إدارة الجامعــة / الكليــة الدعــم )عــىل ســبيل املثــال، توظيــف أمــن مكتبــة بــدوام كامــل 

يكــون مســئوالً عــن املــوارد التعليميــة املفتوحــة / الوصــول املفتــوح( ألعضــاء هيئــة التدريــس ممــن يقومــون 

ــم  ــم مقرراته ــادة تصمي ــة و/أو إع ــة املفتوح ــوارد التعليمي ــي امل ــاركة، وتبن ــزج، ومش ــادة م ــاء، وإع بإنش

الدراســية إزاء تطبيــق منهجيــة التدريــس املفتــوح / املامرســات املفتوحــة. ومُيِكــن للمؤسســات أيضــاً مراجعــة 

وتعديــل )حســب الحاجــة( السياســات الخاصــة بالرتقيــة والتثبيــت لضــامن مكافــأة )وليــس عقــاب( أعضــاء 

هيئــة التدريــس املنخرطــن يف التعليــم املفتــوح وذلــك أثنــاء عمليــة مراجعــة الرتقيــات وتثبيــت املوظفــن.

إنفاذ سياسات التعليم المفتوح

5.5 انفتاح آفاق مؤسستك



5.5 انفتاح آفاق مؤسستك

ماحظات ختامية

عندمــا تقــوم المؤسســات التعليميــة بدعــم التربوييــن والموظفيــن والمتعلميــن 
لديهــا لانتقــال إلــى المحتــوى المفتــوح والممارســات المفتوحــة عوضــًا عــن 
المغلقــة، فــإن هــذا يؤتــي ثمــاره فــي تحقيــق ازدهــار التعليــم المفتــوح. يرغــب 
التربويــون فــي تصميــم أفضــل المناهــج الدراســية وتعديــل ممارســاتهم وطــرق 
تدريســهم لتمكيــن المتعلميــن مــن المشــاركة فــي خلــق المعرفــة ومحاولــة 
بشــكل  ومواردهــم  أفكارهــم  مشــاركة  خــال  مــن  المعرفــة  نطــاق  توســيع 
مفتــوح مــع جمهــور عالمــي. إال أنــه ال يتســع للتربوييــن القيــام بذلــك بمفردهــم 
إذ يحتاجــون إلــى الدعــم السياســي والمالــي عــاوة علــى الوقــت والموظفيــن 
والسياســات الازمــة للتحــول إلــى فوائــد التعليــم المفتــوح وتحقيقهــا بشــكل 

كامــل.



موارد إضافية
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موارد إضافية

المزيد من المعلومات حول إعادة المزج وتعديل الموارد

“التفريــق بــن املــوارد التعليميــة املفتوحــة وجميــع املــواد األخــرى املتاحــة عــى االنرتنــت”، و”األعــال 

املشــتقة مــن أعــال أخــرى”، و”املجموعــات” مــن منهــج املــوارد التعليميــة املفتوحــة لكليــة ماريكوبــا 

كوميونيتــي كوليــدج رخصــة نَْســُب املُصنَّــف - الرتخيــص باملثــل اإلصــدار 4.0

مــواد املنهــج الــدرايس - إذا كانــت لديــك أيــة مخــاوف بشــأن حقــوق التأليــف والنــر الخاصــة باألعال 

التــي ترغــب يف مزجهــا فــإن عنــارص الوحدتــان املقدمــة مــن منهــج املــوارد التعليميــة املفتوحــة لكليــة 

ــول  ــاين، والوص ــول املج ــن الوص ــات ب ــم االختالف ــاعدك يف فه ــدج ستس ــي كولي ــا كوميونيت ماريكوب

املفتــوح، واملــوارد التعليميــة املفتوحــة، وكذلــك االقتبــاس واملجموعــات.

https://maricopa.instructure.com/courses/805732/pages/distinguishing-between-

oer-and-all-that-other-stuff-on-the-internet?module_item_id=5096076

https://maricopa.instructure.com/courses/805732/pages/works-with-

in-works-and-collections?module_item_id=5220365

ــا -  ــش كولومبي ــة بريتي ــطة جامع ــا - بواس ــش كولومبي ــاوين يف بريتي ــوح التع ــم املفت ــة التعلي تقني

ــدار 4.0 ــف اإلص ــُب املُصّن ــة نَْس رخص

ــتقاقها  ــا واش ــد مزجه ــي أُعي ــوارد الت ــتغالل امل ــة اس ــول كيفي ــام ح ــدر إله ــن مص ــث ع ــت تبح إذا كن

ــم، توفــر هــذه املجموعــة مــورداً لــك، وميكــن أن تكــون األهــداف  ــك الــدرايس باعتبــارك معل يف فصل

ــك. ــدة ل ــة مفي ــة الجاعي واملحادث

https://edtech.bccampus.ca/bc-open-educational-technology-collaborative/

ــة املفتوحــة - بواســطة منهــج  ســيناريوهات خادعــة لحقــوق التأليــف والنــر: منــط املــوارد التعليمي

املــوارد التعليميــة املفتوحــة لكليــة ماريكوبــا كوميونيتــي كوليــدج - رخصــة نَْســُب املُصنَّــف – الرتخيــص 

باملثــل اإلصــدار 4.0 

إذا أردت اختبــار نفســك، ســوف يســاعدك هــذا االختبــار حــول الســيناريوهات الخادعــة لحقــوق التأليــف 

والنــر التــي تطبــق عــى املــوارد التعليميــة املفتوحــة يف فهــم أفضــل لكيفيــة إعــادة مــزج واشــتقاق 

املــواد التعليميــة بصــورة آمنــة.

https://maricopa.instructure.com/courses/805732/quizzes/821784?module_item_

id=5179463

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://maricopa.instructure.com/courses/805732/pages/distinguishing-between-oer-and-all-that-other-
https://maricopa.instructure.com/courses/805732/pages/distinguishing-between-oer-and-all-that-other-
https://maricopa.instructure.com/courses/805732/pages/distinguishing-between-oer-and-all-that-other-
https://maricopa.instructure.com/courses/805732/pages/works-within-works-and-collections?module_item
https://maricopa.instructure.com/courses/805732/pages/works-within-works-and-collections?module_item
https://maricopa.instructure.com/courses/805732/pages/works-within-works-and-collections?module_item
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
https://edtech.bccampus.ca/bc-open-educational-technology-collaborative/ 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://maricopa.instructure.com/courses/805732/quizzes/821784?module_item_id=5179463 
https://maricopa.instructure.com/courses/805732/quizzes/821784?module_item_id=5179463 
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ــوارد  ــبكة للم ــي ش ــع Open Washington وه ــى موق ــول” ع ــة الوص ــية 9: إتاح ــدة الدراس “الوح

ــدار 4.0 ــف اإلص ــُب املُصنَّ ــة نَْس ــة - رخص ــية املفتوح الدراس

ستساعدك هذه الوحدة الدراسية يف تصميم املوارد بطريقة تتيح لجميع املتعلمني الوصول إليها.

http://www.openwa.org/module-9/

المزيد من المعلومات حول إنشاء ومشاركة الموارد التعليمية المفتوحة

المزيد من المعلومات حول إتاحة الوصول

موارد إضافية

ــة ــف 12 - رخص ــى الص ــال حت ــاض األطف ــن ري ــدءاً م ــل ب ــع املراح ــة لجمي ــة املفتوح ــوارد التعليمي  امل

ــدار 3.0 ــاري اإلص ــر تج ــف - غ ــُب املُصنَّ نَْس

لتأليف كتاب درايس مفتوح بواسطة املواد التعليمية املفتوحة القامئة للمراحل التعليمية بدءاً من رياض 

األطفال حتى الصف 12 برجاء زيارة هذا املوقع وتسجيل دخولك كمعلم والنقر عىل إنشاء جديد

/https://www.ck12.org 

 ورشــة عمــل الكليــة حــول املــوارد التعليميــة املفتوحــة واســطة منهــج املــوارد التعليميــة املفتوحــة لكليــة

ماريكوبــا كوميونيتــي كوليــدج – رخصــة نَْســُب املُصنَّــف - الرتخيــص باملثــل اإلصــدار 4.0

ــع ــذا املوق ــارة ه ــاء زي ــة، برج ــوارد التعليمي ــة للم ــص املالمئ ــار الرخ ــة اختي ــة يف عملي ــة عميق  لدراس

ــة ــة املفتوح ــوارد التعليمي ــول امل ــة ح ــدم دورة كامل ــذي يق ال

https://maricopa.instructure.com/courses/805732

ــف -“ ــُب املُصنَّ ــة نَْس ــا. رخص ــش كولومبي ــة بريتي ــطة جامع ــة” بواس ــة مفتوح ــوارد تعليمي ــف م  تألي

ــدار 4.0 ــل اإلص ــص باملث الرتخي

ــة ــوارد التعليمي ــاركة امل ــص ومش ــد ترخي ــة عن ــارات الواجب ــول االعتب ــات ح ــو ومعلوم ــع فيدي  مقط

ــايل ــم الع ــات التعلي ــدى مؤسس ــة ل املفتوح

/https://open.ubc.ca/find/creating-open-educational-resources

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
 http://www.openwa.org/module-9/ 
 https://www.ck12.org/ 
 https://www.ck12.org/ 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://maricopa.instructure.com/courses/805732 
https://maricopa.instructure.com/courses/805732 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://open.ubc.ca/find/creating-open-educational-resources/ 
https://open.ubc.ca/find/creating-open-educational-resources/ 
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فيديــو عــن طائــر البوكيكــو األســرايل - مرخــص برخصــة املشــاع اإلبداعــي نيوزيالنــدا رخصــة نَْســُب 

املُصنَّــف اإلصــدار 4.0

شــاهد هــذا الفيديــو عــن اســتخدام املــدارس يف نيوزيالنــدا لرخــص املشــاع اإلبداعــي )مــدة العــرض 

)3:48

https://vimeo.com/147551334

المزيد من المعلومات حول إتاحة الوصول

المزيد من المعلومات حول السياسات المفتوحة

موارد إضافية

 )WCAG 2.0( ”اإلصــدار 2.0 مــن “املبــادئ التوجيهيــة للوصــول إىل محتــوى شــبكة الويــب العامليــة“

بواســطة رابطــة الشــبكة العامليــة 

ــار  ــة للوصــول إىل محتــوى شــبكة الويــب العامليــة” معي ــادئ التوجيهي يعتــر اإلصــدار 2.0 مــن “املب

تقنــي مرجعــي ثابــت يســاعد مطــوري أي نــوع مــن أنــواع املحتــوى عــر اإلنرتنــت )بدايــة مــن مواقــع 

الويــب ومــروراً بامللفــات النصيــة وامللفــات بصيغــة PDF(، يف إنشــاء أو التحقــق مــن إتاحــة الوصــول 

ــاد األورويب(  ــل االتح ــات )مث ــح أو الحكوم ــي املن ــن مقدم ــد م ــب العدي ــم. يطال ــة به ــواد الخاص للم

املؤسســات باتبــاع تلــك اإلرشــادات عنــد نــر معلومــات عامــة للجمهــور أو مصــادر تعليميــة.

/https://www.w3.org/TR/WCAG20/https://www.w3.org/TR/WCAG20

“إتاحــة الوصــول واملــوارد التعليميــة املفتوحــة” بواســطة مؤسســة كاســت )CAST( يف إطــار التصميــم 

العاملــي للتعلــم مبرحلــة التعليــم العــايل. - رخصــة نَْســُب املُصنَّــف اإلصــدار 4.0

ــم العاملــي  ــة الخاصــة التــي تعــزز التصمي ــة التطبيقي ــك مــروع كاســت )اختصــاراً ملركــز التقني ميتل

ــوارد  ــم امل ــد تصمي ــا عن ــب مراعاته ــي يج ــور الت ــة لألم ــة مرجعي ــدة وقامئ ــة مفي ــرة عام ــم( نظ للتعل

ــوي. ــد الثان ــا بع ــم م ــة التعلي ــتخدمة يف مرحل ــك املس ــة تل ــة، وبخاص التعليمي

http://udloncampus.cast.org/page/media_oer#.Wj2aNhOPJmB

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://vimeo.com/147551334 
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https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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المزيد من المعلومات حول السياسات المفتوحة

موارد إضافية

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

املشاع اإلبداعي يف املدارس - نيوزيالندا رخصة نَْسُب املُصنَّف اإلصدار 4.0

املزيد من املعلومات حول استخدام رخص املشاع اإلبداعي يف املدارس عىل املستوى املؤسيس.

https://creativecommons.org.nz/ccinschools/

ــف  الدليــل املؤســيس متــاح بواســطة جامعــة بريتيــش كولومبيــا )BCCampus(. رخصــة نَْســُب املُصنَّ

اإلصــدار 4.0

ــي  ــوارد الت ــة وامل ــتويات املؤسس ــع مس ــم يف جمي ــن ه ــوارد مل ــزود بامل ــيس م ــتخدام املؤس ــل لالس دلي

ــتخدام ــادرات االس ــع مب ــاىش م تت

https://open.bccampus.ca/institutional-guide/

ــة املفتوحــة بواســطة “أمانــدا كوليــدج” )Amanda Coolidge( و”دانيــال  أداة تطويــر املــوارد التعليمي

 Institute for Open Leadership( ــة ــادة املفتوح ــالء القي ــد زم ــارت” )Daniel DeMarte(، معه دمي

ــدار 4.0 ــف اإلص ــُب املُصنَّ ــة نَْس Fellows(. رخص

أداة تفاعلية لتطوير السياسة املؤسسية

http://policy.lumenlearning.com/

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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