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تمهيد
أحدثت جائحة الفريوس التاجي (كوفيد )19-حتديات غري مسبوقة طالت سالمتنا وصحتنا وتعليمنا .ف ِوفقا لإلحصائيات
اليت نشرهتا اليونِسكو يف  17أيار/مايو ،مل يتمكن  1.21مليار طالب وطفل من العودة إىل املدرسة ،وهو ما ميثل %69.3
من مجهرة الطالب يف العامل .ويواصل جمتمع التعليم العاملي  global education communityمواجهة التحدي الرئيس
املتمثل يف توفري جتربة تعليمية تفاعلية  interactiveومـ ِّ
حفـزة  motivatingيف أثناء إغالق املدارس واجلامعات .ويف هذه
احلالة اخلاصة ،مل تكن املوارد التعليمية مفتوحة املصادر ) Open Educational Resources (OERمطلوبة بشكل عاجل
وعلى نطاق واسع كما هي اليوم؛ وهو ما مت التأكيد عليه يف البيان املشرتك للسيدة ستيفانيا جيانيين ،Stefania Giannini
مساعد املدير العام لليونِسكو لشؤون التعليم  ،educationوالسيد معِز شكشوك  ،Moez Chakchoukمساعد املدير العام
لليونِسكو لشؤون التواصل  communicationواملعلومات :information
"نحن اليوم في لحظة محورية في التاريخ .لقد أدت أزمة الفيروس التاجي (كوفيد )19-إلى تحول نموذجي في كيفية
وصول ال ُـمتعلّمين من جميع األعمار ،وفي جميع أنحاء العالم ،إلى التَّ َعلُّم .ولذلك ،فمن الضروري أكثر من أي وقت
مضى أن يجتمع المجتمع العالمي اآلن لتعزيز الوصول الشامل إلى المعلومات والمعرفة من خالل الموارد التعليمية
مفتوحة المصادر".

يف هذه اللحظة احلرجة ،يصدر معهد اليونسكو للتقانات املعلوماتية يف التعليم
) Technologies in Education (UNESCO IITEومركز اليونِسكو الدويل للبحوث والتدريب يف التعليم الريفي
) ،International Research and Training Centre for Rural Education (UNESCO INRULEDمع شركائهما،
منشورا جديدا عنوانه "إرشادات حول الـم َمارسات التعليمية مفتوحة املصادر يف أثناء إغالق املدارس :االستفادة من املوارد
التعليمية مفتوحة املصادر يف ظل جائحة الفريوس التاجي بالتوافق مع توصية اليونِسكو حول هذه املوارد" .وقد كانت
مصدر التحفيز
توصيات اليونِسكو حول املوارد التعليمية مفتوحة املصادر ،مع اخلربات املبتكرة يف مجيع أحناء العامل،
َ
واالستيحاء هلذا املنشور .إنه يهدف إىل إظهار آثار استخدام الـم َمارسات التعليمية مفتوحة املصادر  OEPواملوارد التعليمية
َّعلُّم learning outcomes؛ ويصف خصوصا ،ومن خالل األمثلة التوضيحية،
مفتوحة املصادر  OERعلى حصائل التـ َ
الـمقاربات  approachesالـمبت َكرة الستخدام  OEPو OERيف أحناء العامل يف أثناء تفشي الفريوس التاجي (كوفيد.)19-
تتماشى هذه التجارب مع توصيات اليونِسكو حول املوارد التعليمية مفتوحة املصادر يف مخسة جماالت هي (1) :بناء
قدرات ال َـم ْعنيني  stakeholdersليتمكنوا من ابتكار املوارد التعليمية مفتوحة املصادر وإتاحتها واستخدامها وتكييفها وإعادة
توزيعها؛ ) (2وضع سياسة داعمة؛ ) (3تشجيع املوارد التعليمية مفتوحة املصادر ذات اجلودة الشاملة والعادلة؛ ) (4رعاية
إنشاء مناذج قابلة لالستدامة من املوارد التعليمية مفتوحة املصادر؛ ) (5تيسري التعاون الدويل.
بالنيابة عن معهد اليونسكو للتقانات املعلوماتية يف التعليم  UNESCO IITEومركز اليونِسكو الدويل للبحوث والتدريب
Institute for Information

يف التعليم الريفي  ،UNESCO INRULEDنود شكر شركائنا من مجيع أحناء العامل .ونتوجه بالشكر اخلاص إىل اللجنة
الوطنية جلمهورية الصني الشعبية لليونِسكو لدعمها الـمذهل خالل حتقيق هذا املنشور .ونعرب عن امتناننا أيضا للمسامهات
َّعلُّم الذكي جبامعة بكني للمعلمني ،SLIBNU
القيمة يف هذا املنشور واليت قدمتها املنظمات الشريكة لنا ،مبا يف ذلك معهد التـ َ
َّعلُّم الذكية  ،IASLEواملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم  ،ALECSOومعهد أحباث االبتكار
واجلمعية الدولية لبيئة التـ َ
والتقانة يف التعليم  ،UNIR ITEDإسبانيا ،واجلامعة الغربية يف تيميشوارا (رومانيا) وإدمودو  .Edmodoوأخريا ،وليس آخرا،
نشكر كثريا زمالءنا من قطاع التعليم وقطاع التواصل واملعلومات يف اليونِسكو على دعمهم املستمر.

د .تاو زان Dr. Tao Zhan

د .رونجهواي هوانج Dr. Ronghuai Huang

مدير معهد اليونِسكو للتقانات المعلوماتية في
التعليم

مدير مركز اليونِسكو الدولي للبحوث والتدريب في
التعليم الريفي

كر وامتنان
ُ
شٌ
لقد ساعدنا كثريون يف وضع اللمسات األخرية على هذه اإلرشادات ،وحنن نثمن عاليا ما منحونا إياه من ساعات طويلة
وعمل شاق خصصوه إلجراء البحوث وتطوير احملتوى ،ودون مساعدهتم الـمذهلة ،ملا حتولت فكرة هذا الكتاب إىل واقع
ملموس.
نود أن ننوه مبساعدة العديد من الباحثني الذين عملوا على تطوير حمتويات هذا الكتيب وتنظيم الندوة عرب الشابكة حوله.
ونود أيضا أن ننوه مبسامهة العديد من اخلرباء عرب ارجتاعاهتم املهنية لتقوية هذا الكتيب ،وخصوصا السيد سيدريك واتشولز
 Mr. Cedric Wachholzوالسيدة زينب فاروغلو  Ms. Zeynep Varogluمن قطاع اليونِسكو للتواصل واملعلومات.
وأخريا ،نود أيضا أن نعرب عن تقديرنا الكبري للسيد فنجشون مياو  Mr. Fengchun Miaoمن قطاع التعليم يف اليونِسكو
لدعمه املستمر طويل األمد.
َّعلُّم الذكي جبامعة بكني للمعلمني  ،SLIBNUومركز اليونِسكو الدويل
والشكر
ٌ
موصول أيضا إىل أولئك اخلرباء من معهد التـ َ
للبحوث والتدريب يف التعليم الريفي  ،UNESCO INRULEDومعهد اليونِسكو للتقانات املعلوماتية يف التعليم UNESCO
َّعلُّم الذكية  ،IASLEواملنظمة العربية للرتبية
 ،IITEواجلمعية الدولية للتقانة يف التعليم ( ،)ISTEواجلمعية الدولية لبيئة التـ َ
والثقافة والعلوم  ،ALECSOوإدمودو  Edmodoعلى ارجتاعاهتم املهنية يف أثناء إعداد هذه اإلرشادات.
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ال ُملخص التنفيذي
مع انتشار الفريوس التاجي (كوفيد( )19-أو فريوس كورونا) السريع يف مجيع أحناء العامل ،شرعت عدة دول يف وضع العديد
من اإلسرتاتيجيات لوقف انتشار هذا الفريوس ،مبا يف ذلك إغالق املدارس .وقد ذكرت اليونِسكو أنه حىت يوم 17
أيار/مايو ،تأثر حنو  1.21مليار متعلم ،وهو ما ميثل  %69.3من مجهرة الطالب يف العامل .وعلى وجه اخلصوص ،كانت
َّعلُّم"  Disrupted Classes, Undisrupted Learningمن
الصني أول من تبنـى سياسة "تعطيل الصفوف دون انقطاع التـ َ
خالل توفري التعليم املباشر عن بـ ْعد عرب الشابكة ،بَـ ْـيد أنه ظهرت العديد من التحديات التعليمية خالل هذه احلالة احلرجة
غري املتوقعة لتفشي الفريوس التاجي (كوفيد .)19-فعلى سبيل املثال ،وخالل هذا التطبيق األول من نوعه للتَّعلُّم الصرف
َّعلُّم املمزوج) ،جيب أال يشعر الـمعلمون والـمتعلمون أهنم مرتوكون
َّعلُّم وجها لوجه أو التـ َ
عرب الشابكة وألمد طويل (دون التـ َ
َّعلُّم .باإلضافة إىل ذلك ،تصبح احلاجة ملحة لـمقاربات تربوية  pedagogicalفعالة
وحدهم يف أثناء عمليات التدريس والتـ َ
َّعلُّم عرب الشابكة .وللتغلب
جديدة من شأهنا االستمرار يف حتفيز الـمتعلمني وإشراكهم خالل هذه الفرتة الطويلة من التـ َ
على التحديات املذكورة أعاله ،حنتاج إىل مقاربات تدريس جديدة .ويف هذا السياق ،اقرتح العديد من الباحثني استخدام
الـم َمارسات التعليمية مفتوحة املصادر  OEPواملوارد التعليمية مفتوحة املصادر  OERلتوفري جتربة تفاعلية يشارك فيها
الطرفان .وقد ذكرت اليونِسكو ) (UNESCO, 2019أيضا ما يلي:
"يمكن أن يوفر التطبيق الحكيم للموارد التعليمية مفتوحة المصادر ،باالقتران مع المنهجيات التربوية المناسبة وكائنات
التَّ َعلُّم المصممة جيدا وتنوع أنشطة التَّ َعلُّم ،مجاال أوسع من الخيارات التربوية المبتكرة إلشراك كل من ال ُـمعلّمين وال ُـمتعلّمين
ليصبحوا مشاركين أكثر فاعلية في العمليات التعليمية ومبتكرين للمحتوى كأعضاء في مجتمعات المعرفة المتنوعة
والشاملة".

باإلضافة إىل ذلك ،قدمت اليونِسكو ) (UNESCO, 2019مخسة أغراض  objectivesجيب الرتكيزها عليها لتيسري تبين
املوارد التعليمية مفتوحة املصادر ،وهي (1) :بناء قدرات ال َـم ْعنيني  stakeholdersليتمكنوا من ابتكار املوارد التعليمية
مفتوحة املصادر وإتاحتها وإعادة استخدامها وتكييفها وإعادة توزيعها؛ ) (2وضع سياسة داعمة؛ ) (3تشجيع املوارد
التعليمية مفتوحة املصادر ذات اجلودة الشاملة والعادلة؛ ) (4رعاية إنشاء مناذج قابلة لالستدامة من املوارد التعليمية مفتوحة
املصادر؛ ) (5تيسري التعاون الدويل .ولذلك ،يناقش هذا الكتيب استخدام الـممارسات التعليمية مفتوحة املصادر OEP
َ
واملوارد التعليمية مفتوحة املصادر  OERخالل تفشي الفريوس التاجي (كوفيد )19-من خالل القصص واخلربات احلية
العاملية ،ومبا يتماشى مع أغراض اليونِسكو اخلمسة .كما يناقش كفاءات املوارد التعليمية مفتوحة املصادر الالزمة
للـم َمارسات التعليمية مفتوحة املصادر  .OEPوأخريا ،يوفر هذا الكتيب دالئل إرشادية  guidelinesلكل من الـمعلمني
والـمتعلمني لتيسري تطبيق هذه الـم َمارسات  OEPواملوارد .OER

مسرد للمصطلحات
تقانة المعلومات والتواصل  :Information and communication technology ICTوهي مجا ٌل تقاني يتكون من
اندماج تقانة المعلومات وتقانة التواصل (االتصاالت) ،وهو مجا ٌل ال يش ّكل العمود الفقري لمجتمع المعلومات فحسب ،بل
هو أيضا من األدوات والمحفّزات المهمة إلحداث اإلصالحات التعليمية التي تغير طالبنا إلى عاملين منتجين في المعرفة
).(Pelgrum, 2001
التعليم عن ُب ْعد  :Distance Educationهو تَعلّ ٌم ُم َخطَّطٌ يحدث عادة في مكان مختلف ويتطلب نظام إيتاء delivery
ِ
تقانات تدريس ُم َّ
عدلة ،وأنماطا بديلة للتواصل تتضمن التقانة وال تنحصر فيها ،فضال عن
 systemجيد التعريف ويتضمن
مكونات إدارية وتنظيمية بديلة ).(Moore & Kearsley, 1996

التعليم عبر الشابكة  :Online Educationالتعليم المفتوح  Open Educationهو طريقة لتنفيذ التعليم ،غالبا باستخدام
التقانات الرقمية  .digital technologiesوهدفه هو توسيع اإلتاحة والوصول والمشاركة للجميع من خالل إزالة العوائق
وجعل التَّ َعلُّم ُمتاحا وواف ار وقابال للتخصيص بما يناسب الجميع .إنه يوفر طرائق متعددة للتدريس والتَّ َعلُّم ،ولبناء المعرفة
والتشارك فيها .كما يوفر مجموعة متنوعة من طرائق اإلتاحة إلى التعليم الرسمي وغير الرسمي ،ويربط بين االثنين
).(Inamorato dos Santos, Punie & Castaño-Muñoz, 2016
التعليم الشامل (الجامع)  :Inclusive Educationوهو يهدف إلى ضمان حصول ال ُـمتعلّمين بمختلف احتياجاتهم
وتفضيالتهم المتنوعة (كال ُـمتعلّمين ذوي اإلعاقات مثال) على فرص متساوية في الوصول إلى موارد التَّ َعلُّم وخدماته وخبراته
بشكل عام ).(Florian & Linklater, 2010
أوجدهُ الري ليسيغ Larry
الـمشاع اإلبداعي  :Creative Commons CCوهو أكثر مقاربات الترخيص البديلة تطو ار ،وقد َ
 Lessigمن جامعة ستانفورد في العام  .2001وتقدم هذه المقاربة تراخيص مفتوحة سهلة االستخدام للمواد الرقمية وتمنع
قيود حقوق النشر المطبقة تلقائيا ).(UNESCO, 2015

كائن التَّ َعلُّم  :Learning Objectتم تعريفه على أنه كتلة بناء معيارية لمحتويات التَّ َعلُّم اإللكتروني ،وكعنصر تعليمات
يستند إلى النموذج الموجه بالكائن ،وككيان رقمي مستقل بذاته وقابل إلعادة االستخدام (.)Friesen, 2009

الدورات الضخمة مفتوحة المصادر عبر الشابكة  :Massive Open Online Courses MOOCsلقد تم تقديم هذا
المصطلح ألول مرة في العام  2008من قبل ديف كورمير  Dave Cormierلوصف "الترابطية  connectivismوالمعرفة
الضامة  "Connective Knowledgeلشركة سيمنس وداونيز  Siemens and Downesفي جامعة مانيتوبا Manitoba
في كندا ) .(Cormier, 2008; Siemens & Downes, 2018وقد دفعت اإليديولوجيات المختلفة مفهوم الدورات الضخمة
مفتوحة المصادر عبر الشابكة  MOOCsفي اتجاهين تربويين متمايزين :الدورات الضخمة مفتوحة المصادر عبر الشابكة
بشكلها الترابطي ( )cMOOCوالتي تستند إلى نظرية االتصال للتَّعلُّم ويتم فيها تطوير الشبكات بشكل غير رسمي؛ والدورات
الضخمة مفتوحة المصادر عبر الشابكة والمستندة إلى المحتوى ( ،)xMOOCsوالتي تتبع مقاربة أكثر سلوكية ( & Yuan
 .)Powell, 2013وبشكل عام ،تشترك العديد من هذه الدورات في هدف مشترك يتمثل في جمع أعداد كبيرة من ال ُـمتعلّمين
معا في بيئة مشتركة لمقرر (أو دورة) يتم إيتاؤهـ(ـا) كمجموعة من الدروس عبر الشابكة (.)Porter, 2014
النشر مفتوح اإلتاحة  :Open Access Publishingيشير هذا المصطلح عادة إلى التوزيع اإللكتروني العالمي لنشريات
المجالت المحكمة من قبل األقران (النظراء)  peer-reviewed Journal literatureمن أجل توفير إتاحة مجانية وغير
مقيدة (.)UNESCO, 2015
ـم َمارسات التعليمية مفتوحة المصادر  :Open Educational Practices OEPاعتبرت وايلي وهيلتون (Wiley and
ال ُ
عرفتاها على
) Hilton, 2018أن هذه ال ُـم َمارسات عبارة عن مقاربة تدريسية تُتاح فيها الموارد التعليمية مفتوحة المصادر و ّ
أنها "مجموعة من ُـم َمارسات التدريس والتَّ َعلُّم التي تكون ممكنة أو عملية فقط في سياق أذونات  R5التي تتميز بها الموارد

التعليمية مفتوحة المصادر".

الموارد التعليمية مفتوحة المصادر  :Open Educational Resources OERهي مواد تعلّمية وتعليمية وبحثية ،بأية
صياغة وتنسيق ووسيلة ،وتبقى موجودة في المجال العمومي أو تخضع لحقوق طبع ونشر تم إصدارها بموجب ترخيص
مفتوح يسمح بالوصول إليها دون تكلفة ،و[إعادة استخدامها] ،و[إعادة توظيفها وفق الغرض] ،وتكييفها واالحتفاظ بها
واعادة توزيعها من قبل اآلخرين (Stracke et al., 2019؛ .)UNESCO, 2019
الترخيص المفتوح  :Open Licenseيشير الترخيص المفتوح ،وفق توصية اليونِسكو ،2019 ،إلى الترخيص الذي يحترم
حقوق الملكية الفكرية لمالك حقوق النشر ويوفر أذونات تمنح الجمهور الحق في الوصول إلى المواد التعليمية واعادة
استخدامها واعادة توظيفها وفق الغرض وتكييفها واعادة توزيعها ).(UNESCO recommendation, 2019

التَّ َعلُّم المفتوح  :Open Learningالتَّ َعلُّم المفتوح هو مقاربةٌ للتعليم تسعى إلى إزالة جميع العوائق غير الضرورية أمام
التَّ َعلُّم ،بينما تهدف إلى تزويد الطالب بفرصة معقولة للنجاح في نظام تعليم وتدريب متمحور حول احتياجاتهم الخاصة
ومتموقع في ساحات متعددة من التَّ َعلُّم (.)UNESCO, 2015

أدوات تأليف الموارد التعليمية مفتوحة المصادر  :OER Authoring Toolsوهي أدوات التأليف التي تم ّكن المستخدمين
من إنشاء الموارد التعليمية مفتوحة المصادر ،بما في ذلك المحتويات مفتوحة المصادر (مثل الصور ومقاطع الفيديو
والنصوص والرسوم المتحركة والتسجيالت الصوتية) ،وفتح الدورات التدريبية عبر الشابكة .يتم استخدام مواقع الويكي
 Wikisبالفعل على نطاق واسع في العديد من برامج التعليم العالي ألغراض تعليمية ،وهي واحدة من أدوات التأليف
المستخدمة في إنشاء محتوى "مفتوح" (.)UNESCO, 2015
مكان ما على الشابكة ،وكذلك في
مستودع (مخزن أو مخزون) الموارد التعليمية مفتوحة المصادر ٌ :OER Repository
العالم المادي ،لتخزين الموارد التعليمية الرقمية مفتوحة المصادر للبحث واالسترجاع الحقا ،مثل الموقع MIT OCW
(بإشراف معهد ماساشوستس للتقانة) وعنوانه هو ) ،(http://ocw.mit.eduوموقع التعليم المفتوح  OpenLearnالذي يمكن
الوصول إليه عبر العنوان ).)UNESCO, 2015( (http://openlearn.open.ac.uk
مواقع دليل الموارد التعليمية مفتوحة المصادر  :OER Directory Sitesال تعمل هذه المواقع كمستودعات ،ولكنها تكون
قد قامت بتحديد جودة هذه الموارد وتخزينها في قاعدة معطيات  databaseمن روابط الشبكة العنكبوتية ،ومنها موقع
مشاعات الموارد التعليمية مفتوحة المصادر  ،OER Commonsوعنوانه (www.oercommons.org) :وموقع رابطة
(كومنولث) التَّ َعلُّم  ،Commonwealth of Learningوعنوانه (.)UNESCO, 2015( )www.col.org/OER
مكان ما يمكن ألفراد المجتمع من خالله العمل معا بشأن
مجتمع الموارد التعليمية مفتوحة المصادر ٌ :OER Community
األسئلة والقضايا والوثائق الخاصة بالموارد التعليمية مفتوحة المصادر  ،OERمثل مجتمع الموارد التعليمية مفتوحة المصادر
التابع لليونِسكو ( .)http://oerwiki.iiepunesco.orgيحتوي الموقع على موارد مفيدة مطلوبة لفهم ماهية الموارد التعليمية
مفتوحة المصادر وكيفية استخدامها والمساهمة فيها والتعاون بشأنها (.)UNESCO, 2015

الكتب المدرسية مفتوحة المصادر  :Open Textbooksالكتاب المدرسي مفتوح المصدر هو ذاك الكتاب المدرسي المرخص
بموجب ترخيص مفتوح مع إتاحته عبر الشابكة ليستخدمه الطالب والمدرسون والعموم بحرية .ويتم توزيع العديد من الكتب
المدرسية مفتوحة المصادر إما في شكل مطبوع أو كتاب إلكتروني أو صيغ صوتية يمكن تنزيلها (استجرارها )downloaded
أو شراؤها بتكلفة قليلة أو دون تكلفة (.)Algers, 2019

علم أصول التدريس مفتوح المصدر  :Open Pedagogyوهو مجموعة من ُـم َمارسات التعليم والتَّ َعلُّم التي ال يمكن تحقيقها
إال في سياق اإلتاحة المجانية واألذونات  R5التي تتميز بها الموارد التعليمية مفتوحة المصادر (وهي إعادة االستخدام
 Reuseواعادة التوزيع  Redistributeوالمراجعة  Reviseواعادة المزج  Remixواالحتفاظ .)Wiley, 2013( )Retain
التعاون المفتوح  :Open Collaborationنظام التعاون المفتوح النموذجي هو بيئة مباشرة على الشابكة (أ) تدعم اإلنتاج
الجماعي لألداة ( artifactب) من خالل منصة تعاون  collaboration platformتتواسطها التقانة (ج) وتقدم حاج از
منخفضا للدخول والخروج (د) وتدعم ظهور هياكل اجتماعية مستمرة ولكنها مطواعة .وهذه الخصائص ،مجتمعة ،تُنتج
ُنظما اجتماعية تقانية  sociotechnical systemsمعقدة توفر فرصا جديدة للناس لتشكيل عالقات مع اآلخرين وخلق
األشياء معا ).(Andrea, Forte, Cliff, & Lampe, 2013

التقييم المفتوح للتَّعلُّم  :Open Assessment of Learningعملية التحقق  verificationمن التَّ َعلُّم واالرتجاع feedback

المتعلق به ،والتي تتم بشكل تعاوني ،وبوساطة أدوات اإلتاحة المجانية التي من خاللها يقوم ال ُـمعلّمون بإنتاج موارد التقييم
أو تكييفها ،ويقوم الطالب بتكييف هذه الموارد واعادة تشكيلها بغية توليد تقييم ألنفسهم يلبي احتياجاتهم الشخصية وأنماط
تعلمهم وسياقاتهم (.)Chiappe, 2012
األذونات  5Rالخاصة بالموارد التعليمية مفتوحة المصادر  :OER 5R permissionsوهي  5أذونات خاصة بهذه الموارد
(يبدأ اسم كل منها األجنبي بالحرف  ،)Rوتشمل كال من إعادة االستخدام  Reuseوالمراجعة  Reviseواعادة المزج Remix
إذن إعادة االستخدام إلى الحق في استخدام المحتوى عبر مجموعة
واعادة التوزيع  Redistributeواالحتفاظ ُ .Retainيشير ُ
واسعة من الطرائق (في الصف الدراسي ،أو في مجموعة الدراسة ،أو على موقع على الشبكة العنكبوتية ،أو في فيديو،
على سبيل المثال) .أما إذن المراجعة فيشير إلى الحق في تكييف المحتوى بحد ذاته أو ضبطه أو تعديله أو تغييره (مثل
إذن إعادة التوزيع إلى الحق في مشاركة نسخ من المحتوى األصلي أو مراجعاتك
ترجمة المحتوى إلى لغة أخرى) .ويشير ُ
له أو ما بعد مزجك له مع اآلخرين (على سبيل المثال ،تقديم نسخة من المحتوى الخاص بك إلى صديق) .أما إذن
االحتفاظ فيشير إلى الحق في إنشاء نسخ من المحتوى وامتالكها والتحكم فيها (مثل التنزيل (االستجرار )download
المنقَّح مع مادة
والنسخ والتخزين واإلدارة) .وأما إذن إعادة المزج فيشير إلى الحق في الجمع بين المحتوى األصلي أو ُ
أخرى إلنشاء شيء جديد (على سبيل المثال ،دمج المحتوى ضمن مزيج جديد .)UNESCO, 2015( )mashup

 .1خلفية استخدام ال ُـم َمارسات التعليمية مفتوحة المصادر خالل تفشي الفيروس التاجي (كوفيد)19-

Background of using open educational practices during the COVID-19 outbreak

 .1-1أهمية ال ُـم َمارسات التعليمية مفتوحة المصادر خالل جائحة الفيروس التاجي (كوفيد)19-

Importance of open educational practices during COVID-19

مل يتمكن ماليني الطالب يف الصني من االلتحاق باملدارس واجلامعات بعدما طلبت احلكومة الصينية من السكان مجيعهم،
جر حىت إشعار آخر هبدف احتواء انتشار الفريوس التاجي coronavirus
للح ْ
مبن يف ذلك الطالب ،البقاء يف املنزل تطبيقا َ
 .spreadوقد ذكرت منظمة اليونِسكو أن  1.21مليار طالب وطفل يف العامل مل يتمكنوا من العودة إىل املدرسة حبلول 17
أيار/مايو ،2020 ،وهو ما ميثل  %69.3من مجهرة الطالب يف العامل ) .(UNESCO 2020وبدأت وزارة الرتبية الصينية
والعديد من املتخصصني يف التعليم واجلامعات مناقشة استخدام تقانة املعلومات والتواصل (االتصاالت) information
) and communication technology (ICTإلصالح النظام التعليمي بأكمله يف خضم هذا التفشي للفريوس التاجي،
وتوفري التعليم عرب الشابكة والتعليم عن بـ ْعد كحل بديل ،حىت وإن أغلقت الصفوف واملدارس .لقد كان التعليم عرب
الشابكة والتعليم عن بـ ْعد قد بدأ يف الصني يف ستينيات القرن املاضي ،عندما بدأت اإلذاعة مع التلفزيون الصيين يف تقدمي
التعليم عن بـ ْعد إىل املناطق النائية ،كما بدأت العديد من اجلامعات الصينية منذ العام  1998بتبين التعليم عرب الشابكة
جديديْن يف الصني ،فقد برزت
( .)Ting, Smith, Gomez, 2018ورغم أن
التعليم عن بـ ْعد ليسا َ
التعليم عرب الشابكة و َ
َ
صعوبات وحتديات متنوعة يف الصني ،ويف العامل أيضا ،فيما يتعلق هبذا النوع من النظام التعليمي يف هذه احلالة احلرجة
وغري املتوقعة:
ِ
َّعلُّم عرب الشابكة،
َّعلُّم اخلاص هبم ليتكيف مع التـ َ
 ضْيق وقت التحضري :مل يسبق وأن قام الـمعلمون بإعداد حمتوى التـ َ
َّعلُّم عرب الشابكة
وإعداد هذا احملتوى يستغرق وقتا .وباملثل ،مل تقم العديد من اجلامعات واملدارس بتحسني بيئات التـ َ
َّعلُّم.
عندها لدعم هذا النوع من جتربة التـ َ
َّعلُّم
 عزل الـمعلمني  /الـمتعلمني :خالل هذا التطبيق األول من نوعه للتَّعلُّم الصرف عرب الشابكة ،وألمد طويل (دون التـ َ
َّعلُّم املمزوج) ،جيب أال يشعر الـمعلمون والـمتعلمون أهنم مرتوكون وحدهم يف أثناء عمليات التدريس
وجها لوجه أو التـ َ
َّعلُّم.
والتـ َ
 احلاجة إىل مقاربات تربوية  pedagogical approachesفعالة :هناك حاجة ملحة لـمقاربات تربوية فعالة جديدة من
َّعلُّم عرب الشابكة ،وخصوصا أن معدالت
شأهنا اإلبقاء على حتفيز الـمتعلمني وإشراكهم خالل هذه الفرتة الطويلة من التـ َ
َّعلُّم عن بـ ْعد أعلى عموما من التَّـ َعلُّم الـمستند إىل احلرم (اجلامعي أو املدرسي).
التسرب من التـ َ
َّعلُّم عرب الشابكة ،جيب على الـمعلمني االستفادة من
وللمساعدة يف التغلب على مشكلة الوقت احملدود إلعداد حمتوى التـ َ
آالف املوارد التعليمية مفتوحة املصادر  OERاليت نشرهتا وزارة الرتبية واملتوافرة يف مستودعات (خمازن) وطنية ودولية أخرى،
باإلضافة إىل األدوات واملنصات العمومية عرب الشابكة والتقانات التمكينية .لقد مت حنت مصطلح املوارد التعليمية مفتوحة
املصادر ألول مرة يف منتدى اليونِسكو لعام  2002حول الربامج التعليمية مفتوحة املصادر  ،Open Coursewareومت تعريفه
يف توصية اليونِسكو األخرية ) (2019حول املوارد التعليمية مفتوحة املصادر على النحو التايل:

"مواد تعلمية وتعليمية وحبثية ،بأية صياغة وتنسيق ووسيلة ،وتبقى موجودة يف اجملال العمومي أو ختضع حلقوق طبع ونشر
مت إصدارها مبوجب ترخيص مفتوح يسمح بالوصول إليها دون تكلفة ،و[إعادة استخدامها] ،و[إعادة توظيفها وفق
الغرض] ،وتكييفها واالحتفاظ هبا وإعادة توزيعها من قبل اآلخرين".
متتلك املوارد التعليمية مفتوحة املصادر القدرة على حتقيق التعليم الشامل الذي يهدف إىل ضمان حصول الـمتعلمني ذوي

االحتياجات والتفضيالت املتنوعة (مثل الـمتعلمني ذوي اإلعاقات) على فرص متساوية يف الوصول عموما إىل مصادر
َّعلُّم وخدماته وخرباته ( .)Zhang, Tlili, et al., 2020وقد ذكر  Blackallو (2011) Hegartyأيضا أن استخدام املوارد
التـ َ
التعليمية مفتوحة املصادر ميكن أن يوفر الوقت يف إعداد املواد التعليمية.
وحلل املشكالت املتعلقة بعزل الـمعلمني  /الـمتعلمني ،فضال عن احلاجة إىل مقاربات تربوية فعالة إلبقاء الـمتعلمني متحفزين
العثور
ومشاركني ،جيب على الـمعلمني بناء مقرراهتم (دوراهتم) حول املوارد التعليمية مفتوحة املصادر والطلب من الـمتعلمني َ
على حمتوى حلل املشكالت أو كتابة التقارير أو إجراء البحوث .وعلى وجه التحديد ،جيب تنفيذ الـممارسات التعليمية
مفتوحة املصادر  ،OEPمبا يف ذلك الرتبية املفتوحة والتعاون املفتوح والتقييم املفتوح ،إلبقاء الـمتعلمني متحفزين ومشاركني
ف ْإهلَر ) (Ehlers, 2011الـممارسات التعليمية مفتوحة املصادر
َّعلُّم عرب الشابكة .لقد َعر َ
خالل هذه الفرتة الطويلة من التـ َ
 OEPعلى أهنا "الـم َمارسات اليت تدعم (إعادة) استخدام املوارد التعليمية مفتوحة املصادر  OERوإنتاجها من خالل
َّعلُّم
سياسات مؤسساتية ،وتعزيز النماذج الرتبوية املبتكرة ،واحرتام الـمتعلمني ومتكينهم كمنتجني مشاركني يف مسارات التـ َ
مدى احلياة" .ومع التطور السريع ملفهوم التعليم املفتوح ،حول الباحثون تركيزهم من الـمقاربات الـمتمحورة حول احملتوى،
واليت تركز على املوارد التعليمية (اإلبداع واملشاركة ،وما إىل ذلك) ،إىل مقاربات أكثر متحورا حول املمارسة وتعزز التعاون
بني الـمتعلمني والـمعلمني خللق املعرفة وتبادهلا ) .(Cronin, 2017وبعبارة أخرى ،وكما هو موضح يف الشكل َ ،1ح َّوَل
الباحثون والـمعلمون تركيزهم من إنشاء املوارد التعليمية مفتوحة املصادر ونشرها إىل الـم َمارسات اليت ميكن تنفيذها باستخدام
املوارد التعليمية مفتوحة املصادر للتعليم ،واليت تعرف باسم الـممارسات التعليمية مفتوحة املصادر  .OEPكما أقرت توصية
اليونِسكو ) (2019حول املوارد التعليمية مفتوحة املصادر ،واليت متت املوافقة عليها مؤخرا ،مبا يلي:
َّعلُّم
"ميكن أن يوفر التطبيق احلكيم للموارد التعليمية مفتوحة املصادر ،باالقرتان مع منهجيات تربوية مناسبة وكائنات التـ َ
َّعلُّم ،جماال أوسع من اخليارات الرتبوية املبتكرة إلشراك الـمعلمني والـمتعلمني ليصبحوا
جيدة التصميم وتنوع أنشطة التـ َ
مشاركني أكثر فاعلية يف العمليات التعليمية ومبتكرين للمحتوى كأعضاء يف جمتمعات املعرفة املتنوعة والشاملة".
ذَ َكَر  Chiappeو (2018) Adameأن املوارد التعليمية مفتوحة املصادر أصبحت نزعة تعليمية متنامية تستند إىل تقانة
املعلومات والتواصل (االتصاالت) .ومتاشيا مع هذه التطورات ،يركز هذا الكتيب على الـممارسات التعليمية مفتوحة املصادر
 OEPاليت ميكن استخدامها استنادا إىل املوارد التعليمية مفتوحة املصادر لتأمني خربات تعلمية فاعلة وإشراكية للمتعلمني
خالل هذا التفشي للفريوس التاجي .وقد أطلقت اليونِسكو ) (2020مؤخرا نداء يفيد بأن "أزمة الفريوس التاجي (كوفيد19-
َّعلُّم للمتعلمني مجيعهم ،من األعمار كلها ،ويف أحناء العامل مجيعها .ولذلك،
) أحدثَت حتوال منوذجيا يف كيفية إتاحة التـ َ
فاألكثر ضرورة من أي وقت مضى هو أن يتحد اجملتمع العاملي اآلن لتعزيز اإلتاحة الشاملة للمعلومات واملعرفة من خالل
املوارد التعليمية مفتوحة املصادر".
الغرض ( )2من توصية اليوِنسكو حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر :وضع سياسة داعمة

) (bتشجيع المؤسسات ودعمها على وضع أو تحديث األطر القانونية أو السياساتية لتحفيز إنشاء الموارد التعليمية الجيدة
مفتوحة المصادر واتاحتها واعادة استخدامها واعادة توظيفها وفق الغاية وتكييفها واعادة توزيعها من قبل ال ُـمعلّمين
وال ُـمتعلّمين بطريقة تتوافق مع تشريعات حقوق النشر الوطنية وااللتزامات الدولية؛ وعلى وضع آلية ضمان الجودة للموارد
التعليمية مفتوحة المصادر ودمجها في إستراتيجيات ضمان الجودة الموجودة فعال لمواد التدريس والتَّ َعلُّم.
المصدر :توصية حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر  ،OERاليونِسكو2019 ،

الغرض ( )2من توصية اليوِنسكو حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر :وضع سياسة داعمة
) (cوضع آليات إلنشاء مجتمعات الممارسة ،وتعزيز التطوير المهني للمعلم باستخدام الموارد التعليمية مفتوحة المصادر،
وانشاء شبكات من خبراء هذه الموارد ،واالعتراف بالشكل المناسب بكون إنشاء الموارد التعليمية مفتوحة المصادر ميزة
مهنية أو أكاديمية.
المصدر :توصية حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر  ،OERاليونِسكو2019 ،

الغرض ( )4من توصية اليوِنسكو حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر :رعاية إنشاء نماذج قابلة
لالستدامة من الموارد التعليمية مفتوحة المصادر
) (cتعزيز الوعي بنماذج القيمة المضافة األخرى التي تستخدم الموارد التعليمية مفتوحة المصادر عبر المؤسسات والبلدان،
وزيادة هذا الوعي بحيث ينصب التركيز على المشاركة واإلبداع المشترك وتوليد القيمة جماعيا والشراكات المجتمعية
وتحفيز االبتكار وجمع الناس معا من أجل قضية مشتركة.
المصدر :توصية حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر  ،OERاليونِسكو2019 ،

الغرض ( )5من توصية اليوِنسكو حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر :تعزيز التعاون الدولي
وتقويته
) (cدعم إنشاء شبكات األقران الفعالة التي تتشارك في الموارد التعليمية مفتوحة المصادر والحفاظ عليها ،استنادا إلى
مجاالت مثل مادة الموضوع واللغة والمؤسسات واألقاليم ومستوى التعليم ،على المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية.
المصدر :توصية حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر  ،OERاليونِسكو2019 ،

المترتبة على التدريس والتَّ َعلُّم
المقتضيات ُ
ُ .2 - 1

Implications for teaching and learning

من شأن الـممارسات التعليمية مفتوحة املصادر  OEPحتسني فرصة الوصول إىل حمتوى تعليمي جيد للمتعلمني ،وبالتايل
َّعلُّم مدى احلياة ( .)Nascimbeni & Burgos, 2019باإلضافة إىل ذلك ،تسمح هذه
َّعلُّم الـمتاح والتـ َ
املساعدة يف إجناز التـ َ
َّعلُّم .عالوة على ذلك ،تتقدم الـممارسات التعليمية مفتوحة
الـم َمارسات للمتعلمني باالخنراط والفاعلية يف أثناء عملية التـ َ

َّعلُّم الفاعل ( )Huang et al., 2020من خالل إشراك الـمتعلمني يف إنشاء املوارد التعليمية
املصادر خطوة أبعد من التـ َ
مفتوحة املصادر ومراجعتها ،وبالتايل املسامهة يف تَعلُّم الـمتعلمني الذين يأتون بعدهم .وميكن أن يساعد ذلك الـمتعلمني
أيضا على اكتساب املهارات الرقمية األولية (البحث والتقييم وحتديد املوارد عرب الشابكة) ،واليت تعد من أساسيات حمو
األمية يف القرن احلادي والعشرين .فضال عن ذلك ،توفر هذه الـم َمارسات اإلمكانية إلجياد مقاربات جديدة لعلم الرتبية
َّعلُّم والتعليم
 pedagogyميكنها ،وبنظرة واحدة ،خلق "موقع للتطبيق العملي ،وهو املكان الذي تتحاور فيه نظريات التـ َ
والتقانة والعدالة االجتماعية مبا يفيد يف تطوير الـم َمارسات واهلياكل التعليمية" ( .)DeRosa & Jhangiani, 2018وقد مت
استكشاف بعض طرائق التدريس املبتكرة يف الصني لضمان جودة مساق التعليم العايل يف أثناء تفشي الفريوس التاجي
(كوفيد.(Huang et al, 2020) )19-
َّعلُّم
ومبا أن الـممارسات التعليمية مفتوحة املصادر  OEPواملوارد التعليمية مفتوحة املصادر  OERكليهما ييسران عمليات التـ َ
والتعليم خالل االضطراب التعليمي بسبب تفشي الفريوس التاجي (كوفيد ،)19-فقد قام العديد من املنظمات الدولية ،مبا
يف ذلك منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (اليونِسكو) the United Nations Educational, Scientific and
) ،Cultural Organization (UNESCOواملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (األلكسو) Arab League Educational,
َّعلُّم Commonwealth of Learning
) ،Cultural and Scientific Organization (ALECSOورابطة (كومنولث) التـ َ
) ،(COLقاموا مبشاركة الـمعلمني والـمتعلمني يف موارد وأدوات تعليمية مفتوحة املصادر ،وذات جودة ،على صفحات
الويب اخلاصة هبا ،ليتمكنوا من استخدامها يف أثناء العملية التعليمية يف املنزل .باإلضافة إىل ذلك ،تقدم منظمة األلكسو
 ،ALECSOعلى سبيل املثال ،اآلن تدريبات على املوارد التعليمية مفتوحة املصادر ملساعدة الـمعلمني يف املنطقة العربية
َّعلُّم وعدم انقطاعه.
على إنشاء املوارد التعليمية مفتوحة املصادر ومشاركتها مع اآلخرين للحفاظ على استمرارية التـ َ

ِ
الـم ْعنيين
الغرض ( )1من توصية اليونسكو حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر :بناء قدرات َ
المهمة إلنشاء الموارد التعليمية مفتوحة المصادر واتاحتها واعادة استخدامها وتكييفها واعادة توزيعها
) (aبناء الوعي بين مجتمعات ال َـم ْع ّنيين  stakeholdersذات الصلة حول دور الموارد التعليمية مفتوحة المصادر في زيادة
الوصول إلى الموارد التعليمية والبحثية واتاحتها ،وتحسين حصائل التَّ َعلُّم  ،learning outcomesوزيادة أثر التمويل العام
إلى أقصى حد ،وتمكين ال ُـمعلّمين وال ُـمتعلّمين من أن يصبحوا من المبدعين المشاركين للمعرفة.
المصدر :توصية حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر  ،OERاليونِسكو2019 ،

الغرض ( )4من توصية اليوِنسكو حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر :رعاية إنشاء نماذج قابلة
لالستدامة من الموارد التعليمية مفتوحة المصادر
) (cتعزيز الوعي بنماذج القيمة المضافة األخرى التي تستخدم الموارد التعليمية مفتوحة المصادر عبر المؤسسات والبلدان،
وزيادة هذا الوعي بحيث ينصب التركيز على المشاركة واإلبداع المشترك وتوليد القيمة جماعيا والشراكات المجتمعية
وتحفيز االبتكار وجمع الناس معا من أجل قضية مشتركة.

المصدر :توصية حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر  ،OERاليونِسكو2019 ،

الـممارسات التعليمية مفتوحة المصادر مقابل الموارد التعليمية مفتوحة المصادر
المالحظة ُ .1
ُّ
ينصب
الموارد التعليمية مفتوحة المصادر  OERهي ُمقاربةٌ متمحورةٌ حول المحتوى  content-centered approachحيث
الـممارسات التعليمية مفتوحة المصادر  OEPفهي تُشك ُل مجموعة
التركيز على إنشاء الموارد و(إعادة) استخدامها .أما ُ
من ال ُـم َمارسات حول إنشاء الموارد التعليمية مفتوحة المصادر واستخدامها وادارتها بقصد تحسين الجودة واالبتكار في
ُّ
ينصب التركيز على ُم َمارسات
التعليم .وبمعنى آخر ،فهذه ال ُـم َمارسات ) (OEPهي ُمقاربةٌ متمحورةٌ حول الممارسة حيث
التفاعل بين ال ُـمعلّمين وال ُـمتعلّمين باستخدام الموارد التعليمية مفتوحة المصادر من أجل التعليم.

الـممارسات التعليمية مفتوحة المصادر
 .2تطبيق ُ

Applying open educational practices

الـممارسات التعليمية مفتوحة المصادر
 .1-2إطار عمل ُ

Open educational practices framework

جيب أن تكون الـممارسات التعليمية مفتوحة املصادر  OEPمفهومة متاما ألن نطاقها ،كما الحظ كرونني  Croninيف العام
الرؤى املختلفة هلذه الـممارسات .ولذلك ،يهدف هذا القسم إىل رسم
 ،2017يتطور سريعا ،ومييل الباحثون للرتكيز على ُّ
إطار عمل هلذه الـممارسات استنادا إىل عدة تعريفات هلا مذكورة يف النشريات .ويف هذا السياق ،فقد قمنا مبراجعة شاملة
لتعريفات الـممارسات التعليمية مفتوحة املصادر  .(Huang, Tlili, et al., 2020) OEPوبناء على هذه التعريفات ،مت حتديد
َّح يف الشكل
الشروط اخلمسة التالية اليت ينبغي أن تكون موجودة عند تطبيق هذه الـممارسات يف التعليم ،كما هو م َوض ٌ
.2


املوارد التعليمية مفتوحة املصادر  :OERجيب أن يكون ترخيص املوارد التعليمية املستخدمة ضمن الـممارسات
التعليمية مفتوحة املصادر  OEPمفتوحا ،وكذلك فاملوارد الـمنتَ َجة ضمن الدورة أو املقرر (كالتقارير والعروض التقدميية
ومقاطع الفيديو ،على سبيل املثال) جيب إصدارها على شكل موارد تعليمية مفتوحة املصادر .OER



التعليم (التدريس) املفتوح  :Open teachingجيب على الـمعلمني تنفيذ منهجيات التعليم اليت ميكن أن تساعد
الطالب على بناء مسارات التعلم اخلاصة هبم (الـمنَظَّمة ذاتيا) واملسامهة بفاعلية يف بناء املعرفة ،إفراديا وتعاونيا.



التعاون املفتوح  :Open collaborationجيب على الـمعلمني بناء جمتمعات مفتوحة ،عن طريق استخدام الشبكات
االجتماعية على سبيل املثال ،ملساعدة الطالب على العمل كفرق لتنفيذ مهام تعليمية معينة (مثل حترير مدونة أو
إنشاء صفحة ويكيبيديا) فضال عن تبادل األفكار واملناقشات املتعلقة بتلك املهام التعلمية احملددة .وميكن للمعلمني
وال َـم ْعنيني اآلخرين املشاركة يف هذه املناقشات لتقدمي املزيد من املساعدة للمتعلمني.



التقييم املفتوح  :Open assessmentجيب أن يسمح الـمعلمون بتقييم الـمتعلمني بعضهم بعضا (تقييم األقران
 peer assessmentأو الزمالء) ،فهذا من شأنه أن يؤكد على الـممارسات االنعكاسية وحيسن حصائل التعلم.



تقانة التمكني (التقانة التمكينية  :)Enabling technologyجيب أن يستفيد الـمعلمون من التقانات واألدوات
املختلفة لبناء جمتمع تعلمي مرتابط ودعمه فتزدهر فيه الـممارسات التعليمية مفتوحة املصادر  .OEPوتشمل هذه
األدوات والتقانات أدوات تأليف املوارد التعليمية مفتوحة املصادر ومستودعات املوارد التعليمية مفتوحة املصادر
والشبكات االجتماعية وأدوات التحرير التعاوين.

الغرض ( )2من توصية اليوِنسكو حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر :وضع سياسة داعمة
) (cوضع آليات إلنشاء مجتمعات الممارسة ،وتعزيز التطوير المهني للمعلم باستخدام الموارد التعليمية مفتوحة المصادر،
وانشاء شبكات من خبراء هذه الموارد ،واالعتراف بالشكل المناسب بكون إنشاء الموارد التعليمية مفتوحة المصادر ميزة
مهنية أو أكاديمية.
المصدر :توصية حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر  ،OERاليونِسكو2019 ،

ارسات م َّ
عق َدةٌ ومتعددة اجلوانب ،فإن
ومبا أن الـممارسات التعليمية مفتوحة املصادر ،وكاألنشطة التعليمية مجيعها ،هي ُم ٌ
الشروط املذكورة أعاله مرتابطة .ويتم تشجيع الطالب يف هذه الـممارسات على ُمارسة التعليم املرن (Huang et al.,

) .2020وعلى وجه التحديد ،ميكن تشكيل أربع عالقات ،ستناقش أدناه ،بني الشروط اخلمسة آنفة الذكر .وهذه العالقات
مجيعها تتواسطها التقانة اليت تعترب شرطا متكينيا لتطوير الـممارسات التعليمية مفتوحة املصادر ،وليس جانبا مركزيا من
الـممارسة .وجتدر اإلشارة إىل أنه يتم استخدام األرقام هنا كمؤشرات على العالقات وليس لرتتيب مستوى أمهيتها.
.1

عالقة "املوارد التعليمية مفتوحة املصادر  OERمع تقانة التمكني والتعلم املفتوح" :رمبا هذا هو املثال األكثر منوذجية
للـممارسات التعليمية مفتوحة املصادر .بفضل هذه العالقة ،ميكن للطالب االستمتاع بعمليات التعلم التعاوين
واملفتوح باالعتماد على املوارد التعليمية مفتوحة املصادر عرب التقانة التشاركية .فعلى سبيل املثال ،ميكن للمعلمني
استخدام هذه املوارد ،مثل الكتب املدرسية مفتوحة املصادر ،كمحتوى تعليمي والطلب من طالهبم زيادة حتسني
هذا احملتوى من خالل إعادة مزجه مع حمتوى آخر أو بإنشاء أنشطة ومتارين جديدة للدورة (املقرر).

.2

عالقة "التعليم املفتوح مع تقانة التمكني والتعاون املفتوح" :يـ َعزز الـمعلمون من خالل هذه العالقة اخنراط الطالب
يف التعاون املفتوح بوساطة التقانة ،مثل وسائل التواصل االجتماعي والشبكات ،حيث يشاركون اجملتمعات وال َـم ْعنيني
املوجودين عرب االتصال بالشابكة أو دونه.

.3

عالقة "التعاون املفتوح مع تقانة التمكني والتقييم املفتوح" :تصف هذه العالقة حالة تقييم الطالب من خالل
ومعنيني ،وهي تنتج أيضا تقارير تقييم مفتوحة
االعتماد على التعاون مع ما هو
ٌ
موجود فعال من جمتمعات خارجية َ
(مثال :لوحات العدادات  )dashboardsللجميع.

.4

عالقة "التقييم املفتوح مع تقانة التمكني واملوارد التعليمية مفتوحة املصادر  :"OERوهي تأخذ باالعتبار تعزيز التقييم
التعاوين وتقييم األقران (الزمالء) للموارد اليت طورها الـمتعلمون إفراديا أو يف جمموعات؛ وميكن بعد ذلك استخدام
التقييم املفتوح الذي مت احلصول عليه (كاالرجتاع والتقارير ولوحات العدادات) لتعزيز املوارد التعليمية مفتوحة
املصادر.
الغرض ( )4من توصية اليوِنسكو حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر :رعاية إنشاء نماذج قابلة
لالستدامة من الموارد التعليمية مفتوحة المصادر
) (dتشريع أطر العمل التنظيمية الداعمة لتطوير منتجات الموارد التعليمية مفتوحة المصادر والخدمات ذات الصلة والتي

الـممارسات التعليمية مفتوحة المصادر ( )OEPللتعليم المفتوح.
الشكل  .2إطار عمل ُ

)(Huang, Tlili, Chang, Zhang, Nascimbeni, &Burgos, 2020

تتماشى مع المعايير الوطنية والدولية وكذلك مع مصالح ال َـم ْع ّنيين بالموارد التعليمية مفتوحة المصادر وقيمهم.
المصدر :توصية حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر  ،OERاليونِسكو2019 ،

المالحظة  .2اختيار تقانة تمكين ال ُـممارسات التعليمية مفتوحة المصادر يمكن أن يعزز تجارب التعلم
يمكن الختيار أدوات التعلم وتقاناته المالئمة سهلة االستخدام والمألوفة لل ُمتعلّمين أن يجعل تنفيذ ال ُـممارسات التعليمية
ي أيضا أن يتجنب ال ُـمعلّمون زيادة العبء على ال ُـمتعلّمين عبر الطلب منهم
مفتوحة المصادر أكثر مرونة .ومن الجوهر ّ
استخدام العديد من األدوات ،األمر الذي سيؤدي إلى ُممارسات تعلمية ال تناسبهم.

توضح القصص التالية كيفية التعامل مع هذه القضايا على املستوى الفردي للمعلمني واجلامعات وعلى املستويات احمللية
والوطنية.
الـممارسات التعليمية مفتوحة المصادر  OEPلتعليم مقرر "التربية األسرية" في معهد
القصة  .1تطبيق ُ
التعلم الذكي بجامعة بكين للمعلمين ،الصين

لتوفري جتربة جذابة يف أثناء تفشي الفريوس التاجي (كوفيد ،)19-قامت املعلمة بتطبيق الـممارسات التعليمية مفتوحة
املصادر لتعليم مقرر "الرتبية األسرية" .وعلى وجه التحديد ،ولضمان التعليم املفتوح ،قامت املعلمة بنشر كل فصل من
املقرر جاعلة إياه من املوارد التعليمية مفتوحة املصادر؛ وناقشت يف كل فصل مشاكل حمددة تتعلق بكل فئة عمرية وكيف
ب على الطالب بعد ذلك أن يعملوا ضمن فَِرق حتت إشراف املعلمة لتحسني املواد
ينصح اخلرباء بالتعامل معهم .و َّ
توج َ
التعليمية من خالل البحث عن مشكالت جديدة لكل فئة عمرية والطريقة الواجبة لتعامل اآلباء معها .وعلى وجه التحديد،
عملت اجملموعات مجيعها على وثائق ”( “Tencentتينسيت) العمومية (على غرار وثائق غوغل) حيث ميكن لكل منهم
رؤية أعمال اآلخرين وتقدمها.
يف الوقت ذاته ،ولضمان التقييم والتعاون املفتوحني ،مت بناء جمتمع تعلمي عمومي على الشبكة االجتماعية  ،Toutiaoكما
هو موضح يف الشكل  ،3حيث يتبادل الطالب فيه األفكار واملناقشات فيما بينهم لضمان تقييم األقران والـممارسات
االنعكاسية حول مواد التعلم املقرتحة .ويف هذه األثناء ،ركزت املعلمة أكثر على دورها الـميسر من خالل تقدمي املراجع أو
النصائح إلعداد مواد التعلم أو يف أثناء هذا اإلعداد .باإلضافة لذلك ،فقد ركزت على تشجيع الطالب على التواصل من
أجل زيادة الثقة بالنفس والثقة بالـمتعلمني وفيما بينهم.

الشكل  .3استخدام الشبكة االجتماعية " "Toutiaoفي أثناء مقرر التربية األسرية.

أخريا ،وبعد كل فصل ،قدم كل فريق عرضا تقدمييا عموميا ملخصا باستخدام تطبيق ( ZOOMللتواصل عرب الفيديو) وكان
موضوعه كيفية جعل عالقة اآلباء باألبناء أقوى .ويف هذه العروض التقدميية ،متت دعوة اآلباء واخلرباء للمزيد من املناقشة
مع ِ
الفَرق حول عملهم .ويف هذا السياق ،مت مجع مواد التعلم الـم َعدة كلها ،مبا يف ذلك الوثائق والعروض التقدميية
وتسجيالت الفيديو لتلك العروض (واليت تتضمن تفاعل اخلرباء واآلباء و ِ
الفَرق) وإصدارها على شكل كتيب للموارد
التعليمية مفتوحة املصادر  OERمع مواد إضافية (مقاطع فيديو وعروض تقدميية) لتكون مرجعا لكل فرد .وباإلضافة لذلك،
فقد مت استخدام التقييمات الـمسنَدة إىل املشروع بدال من امتحانات تقييم الورق وقلم الرصاص.
الـممارسات التعليمية مفتوحة المصادر  OEPلتعليم مقرر "األدب الروماني واللغة
القصة  .2تطبيق ُ
الرومانية" في مدرسة "دياكونو كوريسي" ” ،“DiaconuCoresiبراسوف  ،Brașovرومانيا

يف العاشر من آذار  /مارس ،أعلنت وزارة التعليم والبحوث الرومانية  MERتعليق كافة املقررات والدورات يف املدارس
مجيعها ،مشجعة وداعمة بذلك التعليم عرب الشابكة .ويف أثناء تفشي الفريوس التاجي ،يستخدم الـمعلمون والطالب
مستودعا (خمزونا) كبريا من املوارد التعليمية مفتوحة املصادر  OERوغريها من املواد ( )http://digital.educred.roاليت مت
تطويرها من قِبَل املشروع الوطين جاري التنفيذ ( CERDاملناهج الدراسية املناسبة والتعليم املفتوح للجميع Relevant
 )Curriculum and Open Education for Allمع شركائه :وزارة التعليم والبحوث ومعهد العلوم التعليمية Institute of
 .Educational Sciencesويقوم العديد من الـمعلمني أيضا بإنشاء موارد تعليمية مفتوحة املصادر  OERللمستودع ومشاركة
جتارهبم التعليمية عرب الشابكة يف اجملتمعات عرب الشابكة مثل جمموعات  CREDعلى الفيسبوك
) (https://www.facebook.com/groups/574392349703069وائتالف املوارد التعليمية مفتوحة املصادر
).(https://www.facebook.com/groups/REDRomania

الشكل  .4أمين المكتبة الضيف مع التالميذ في حصة مقرر عبر تطبيق  - ZOOMخبرة تمت مشاركتها في
مجموعة  CRED FBعلى الفيس بوك )(https://www.facebook.com/groups/574392349703069

يستخدم العديد من معلمي املدارس برجميات  G Suitللتعليم أو  Office 365للصفوف الدراسية عرب الشابكة مع دمج
املوارد التعليمية مفتوحة املصادر .ويتم تسجيل بعض اجللسات وحتميلها ومشاركتها كموارد تعليمية مفتوحة املصادر من
أجل (إعادة) استخدامها .ويشارك الـمتعلمون يف األنشطة فرادى ومجاعات ،ويف إنشاء مشاريع وعروض تقدميية يرسلون
هلا صورا وحمتويات بشكل وسائط متعددة على منصات الصف عرب الشابكة .فعلى سبيل املثال ،وكما هو موضح يف
الشكل  ،4متت دعوة أمني مكتبة من قِبَل معلم الصف يف مقرر "األدب واللغة الرومانية" عرب تطبيق  ZOOMمصحوبا
بتطبيق الواتساب  ،WhatsAppلتبادل األفكار وتشجيع املناقشة مع تالميذ الصف السابع يف مدرسة "دياكونو كوريسي"
يف براسوف.
الـممارسات التعليمية مفتوحة المصادر  OEPلتعليم مقرر "التعليم عن بعد" في جامعة
القصة  .3تطبيق ُ
هانغزو للمعلمين ) ،Hangzhou Normal University (HZNUالصين

أنشأ املعلم مقرره كموارد تعليمية مفتوحة املصادر باستخدام املوارد التعليمية مفتوحة املصادر اليت ابتكرها طالبه يف السنوات
األكادميية السابقة .مث سجل مقاطع فيديو مفتوحة املصدر لتوجيه الطالب حول كيفية تسجيل الدخول إىل منصة إدارة
التعلم ،وكيفية التسجيل يف املقرر ،وكذلك معايري التقييم النهائي للمقرر .وجب على الطالب كتابة تقاريرهم اخلاصة،
كموارد تعليمية مفتوحة املصادر تلخص كل فصل يف املقرر .مت مجع هذه التقارير كلها يف هناية املقرر إلنشاء كتاب مدرسي
مفتوح املصدر ميكن ألي فرد الرجوع إليه و(إعادة) استخدامه .قام املعلم أيضا ببناء جمتمع للتعاون املفتوح باستخدام
تطبيقات  QQو Ding Talkحيث يقوم الطالب بتبادل األفكار باالستناد إىل موضوعات حمددة منشورة من قِبَل املعلم،
كما هو موضح يف الشكل .5
القصة  .4المجلس البلدي في تورينو ،إيطاليا ،يساعد المدارس من خالل مقاربات وموارد مفتوحة
المصادر في أثناء انتشار الفيروس التاجي

وضعت بلدية تورين ،عاصمة واحدة من أكثر املناطق اإليطالية اليت تضررت من الفريوس التاجي ،عددا من اخلدمات
املتاحة جمانا ملعلمي املدارس وطالهبا ،واليت تشرتك بالـمقاربة املفتوحة.

الشكل  :5مناقشة مفتوحة
حول "التعلم عبر الشابكة"

تستضيف تورينو ،واليت هي إحدى مدن التعلم لليونسكو ،مشروع إعادة التواصل
( )https://www.riconnessioni.itإضافة إىل شبكة من املدارس االبتكارية اليت تدعى Dschola
( ،)http://www.associazionedschola.itوهي معروفة يف إيطاليا بقدراهتا االبتكارية.
ويف أثناء اإلغالق ،ورغم أن البلديات يف إيطاليا غري مسؤولة عن الـمعلمني باستثناء رياض األطفال واحلضانات ،اختذت
السلطات التعليمية البلدية تدابري خمتلفة .أوال ،دعمت العائالت من خالل تسهيالت اقتصادية ،حبيث ال يطلَب منها
الدفع مقابل رياض األطفال أو املواصالت أو الوجبات .ومن وجهة نظر تربوية ،فالبلدية دعمت هؤالء الـمعلمني واملنسقني
الرتبويني مجيعهم الذين أ ِ
جربوا على العمل من منازهلم ،وإعداد حمتويات مفتوحة املصادر لطالهبم أو إرسال واجبات منزلية
ليتم تنفيذها مع اآلباء.
Riconnessioni

الشكل :6
المستودع
اإليطالي
المفتوح

أولت املدينة أيضا اهتماما خاصا لالندماج االجتماعي  .social inclusionفمشروع "حاول ثانية يا سام" هو مبادرة
ملكافحة التسرب املبكر من املدارس ،وأصبح ذا معىن أكرب كثريا هذه الفرتة :تقوم البلدية بالتنسيق الوثيق مع الـمعلمني
الداعمني لألطفال املعرضني خلطر التسرب من املدارس بغيةَ إبقاء العالقات بينهما حية ،وإجناز تقدم تعلمي رمبا .توجد
مبادرة أخرى تركز على التضامن الرقمي تدعى  ،#TorinoCityLoveواليت من خالهلا ،وبفضل تعاون الشركات ،يتم تقدمي
تدريبات وحمتويات مفتوحة جمانا للمواطنني والـمعلمني واآلباء .وهذا مهم جدا ألن ترتيب إيطاليا يف الكفاءات الرقمية ليس
متقدما ،ولذا ،فإن كل فرد يبذل جهدا كبريا هذه األيام ملعرفة كيفية إدارة احملتويات الرقمية.
ويف الوقت ذاته ،بدأ الفريق يف بلدية تورينو بإعادة التفكري يف املنهجيات املوجودة حاليا ،واألهم من ذلك هو تعزيز فهم
املواطنني بأنه عند انتهاء هذا الكابوس ،ال ميكننا استئناف العمل بالطريقة القدمية ذاهتا .وهذه املبادرات مجيعها تشرتك يف
حقيقة أهنا مجيعها تشجع على استخدام املوارد التعليمية مفتوحة املصادر ،كما هو موضح يف الشكل  ،6وأهنا تدعو ملشاركة
قوية من املواطنني ،ومها خاصيتان جيب أن تبقيا حىت بعد انتهاء حالة الطوارئ .وهبذه الروح ،أنشأت البلدية بوابة للموارد
تدعى تدريس اجلريان .Didattica della Vicinaza
الـممارسات التعليمية مفتوحة المصادر  OEPعلى مراحل التعليم  K-12في كوريا:
القصة  .5تطبيق ُ
موارد ومقاربات مفتوحة في أثناء انتشار الفيروس التاجي (كوفيد )19-

الفصل
قادت جائحة الفريوس التاجي (كوفيد )19-وزارَة التعليم الكورية لإلعالن مؤخرا بأن تبدأ املدارس واجلامعات مجيعها
َ
الدراسي الربيعي عن بعد أوائل أبريل  /نيسان .ويف غضون ذلك ،ولتجنب ندرة فرص التعلم بسبب تفشي هذا الفريوس،
فقد هدفت احلكومة الكورية إىل تعزيز التعلم الذايت لطالب املرحلتني األساسية والثانوية ( )K-12مجيعها من خالل املوارد
التعليمية مفتوحة املصادر  .OERومنذ إعالن احلكومة الكورية إغالق املدارس مجيعها مؤقتا ،بدأت وزارة التعليم وجمتمعات
الـمعلمني إصدار موارد تعليمية مفتوحة املصادر وجداول تعلمية مفصلة ليتم اتباعها .عالوة عن ذلك ،فقد أطلقت جمموعة
معلمي مدارس املرحلتني (األساسية والثانوية) خدماهتا عرب الشابكة -مثل  학교가자 .comو바로학교 .com
و ،안녕학교 .comواليت تقدم أيضا دالئل إرشادية للتعليمات للمعلمني وموارد تعلمية للطالب ،كما هو موضح يف
السبل املالئمة والـمتاحة لتوزيع
الشكل  .7إن مطوري هذه اخلدمات هم معلمو املدارس الذين حبثوا استباقيا عن متطلبات ُّ
املوارد التعليمية مفتوحة املصادر على متعلميهم وأقراهنم من الـمعلمني .وتقوم هذه اخلدمات بإرشاد الـمعلمني للتواصل مع
أنظمة  LMSاحلالية -مثل  Classtingو  ،Wedorangواليت مت استخدامها على نطاق واسع يف كوريا .ومن ناحية أخرى،
ميكن للطالب املشاركة يف املنتديات املختلفة لتبادل األفكار ومشاركة اآلراء حول موضوعات التعلم احملددة.
القصة  .6الجامعة الدولية في ريوخا )Universidad Internacional de La Rioja (UNIR,-Spain
الـمقاربات المفتوحة في أثناء انتشار الفيروس التاجي (كوفيد )19-
(إسبانيا) تطبق ُ

يف أثناء تفشي الفريوس التاجي ،يتصل العديد من املؤسسات باجلامعة الدولية يف ريوخا ( )UNIRيف هذه األوقات العصيبة
لطلب الدعم يف التحول السريع ملنهجياهتا وتقاناهتا إىل وضع الشابكة .وتدعم اجلامعة هذه الطلبات جمانا وتوفـر فريقا
استشاريا للمساعدة يف هذه العملية.

الشكل  .7موارد تعليمية
مفتوحة المصادر قدمتها
الـمعلمين الكورية
مجتمعات ُ
(في األعلى :من
학교가자.com؛ في األسفل:
من )안녕학교.com

تدرك اجلامعة الدولية يف ريوخا ( )UNIRأن مسؤوليتها االجتماعية تبدأ بالتعاون املفتوح بني الزمالء للوصول إىل حمصول
أكرب .باإلضافة لذلك ،فالتعليم املفتوح أصبح جزءا رئيسا من إسرتاتيجية اجلامعة جلمع احملتوى املفتوح العاملي واجملاين
( (Burgos, 2020) )OUFمع خدمات امللكية ،وإجياد توازن بني الربح االقتصادي واملنفعة االجتماعية ،حىت يف أثناء
تفشي الفريوس التاجي .ويف هذا السياق ،يوفر حمور التعليم املفتوح  ،The Open Education Hubوعنوانه هو
( ،)http://opened.unir.netعددا من الدورات باللغات اإلجنليزية واإلسبانية والفرنسية واإليطالية واليونانية والعربية وغريها،
كما هو موضح يف الشكل  .8وهذه الدورات مجيعها جمانية ،وتشجع مجيعها على استخدام ُمارسات تعليمية جيدة مفتوحة
املصادر وخلقها ومشاركتها ،مع اهتمام خاص بدمج األوضاع العامية والرمسية وغري الرمسية.

الشكل  .8محور الجامعة الدولية في ريوخا ( )UNIRللموارد التعليمية مفتوحة المصادر

القصة  .7مقاربات التعليم المفتوح في روسيا في أثناء انتشار الفيروس التاجي (كوفيد )19-

للتخفيف من أثر التغيريات اجلذرية يف إيتاء التعليم ،ولتيسري استمرارية العملية التعليمية على الصعيد الوطين ،قدمت وزارتا
التعليم ،والعلوم والتعليم العايل يف االحتاد الروسي عدة مبادرات .فمنذ الثاين عشر من أبريل  /نيسان ،وبعد انتهاء عطلة
الربيع ،مت تنظيم التعليم املفتوح عن بعد لطالب املدارس واجلامعات .فعلى سبيل املثال ،كانت حمطة تلفزيون MosobrTv
هي القناة التلفزيونية التعليمية األوىل ،حيث مت عرض الدروس واجلداول املدرسية فيها مباشرة .ومت حتميل دروس املدارس
الثانوية إىل  Yandex.Urokiحبيث من املمكن مشاهدهتا يف أي وقت على العنوان اإللكرتوين التايل:
) .(https://yandex.ru/efir?stream_active=category&stream_category=ya_lessonsكما مت نشر املوارد التعليمية
مفتوحة املصادر على املنصات التالية :منصة املركز االحتادي (الفيدرايل) للموارد التعليمية للمعلومات Federal Center of
( Information Educational Resourcesوعنواهنا ،)http://fcior.edu.ru/ :ومنصة اجملموعة املوحدة للموارد التعليمية
الرقمية ( Unified Collection of Digital Educational Resourcesوعنواهنا ،)http://school-collection.edu.ru
ومنصة  ،Edinoye Oknoوعنواهنا  ،http://window.edu.ru/ومنصة املدرسة اإللكرتونية الروسية Russian Electronic
( Schoolوعنواهنا ،)https://resh.edu.ru/ :وغريها.
إضافة إىل ذلك ،فإن ناشري الكتب املدرسية مجيعها أتاحوا جمانا كتبهم املدرسية اإللكرتونية .فعلى سبيل املثال ،ميكن
الوصول إىل اإلصدارات اإللكرتونية للمجمعات التعليمية واملنهجية لدار  Prosveshchenieللنشر دون االتصال بالشابكة.
ولتوفري اإلتاحة اجملانية واملفتوحة لدليل املواد التعليمية التفاعلية والكتب اإللكرتونية ومقاطع الفيديو والدورات التدريبية ،مت
إنشاء نظام سوق اخلدمات التعليمية ،حبيث تتمكن الشركات الروسية الرائدة ،مبا فيها  Yandexو 1Cو Uchi.ruوSkyeng
و Codwardsودار  Prosveshchenieللنشر وغريها ،من مشاركة مواردها .كما أتاحت كل من Foxford
و InternetUrok.ruومدرسة  Skyengعرب الشابكة إمكانية الوصول اجملاين ملواردهاُ ،ما يسمح لطالب الصفوف من 1
إىل  11مبتابعة الدراسة والتحضري لالمتحانات النهائية واألوملبياد .ويتم إيتاء الدروس من قِبَل الـمعلمني يف جامعة موسكو
احلكومية ومعهد موسكو للفيزياء والتقانة واملدرسة العالية لالقتصاد وغريها من اجلامعات الرائدة.
مت إطالق منصة التعليم املفتوح الوطنية (انظر الشكل  )9من قِبَل تسع جامعات روسية رائدة وبدعم من وزارة العلوم
والتعليم العايل يف االحتاد الروسي .مت تصميم املقررات عالية اجلودة عرب الشابكة يف املقام األول لطالب املؤسسات التعليمية
العالية .والوصول إىل املواد التعليمية جماين ومفتوح .ومع حلول  20أبريل  /نيسان  ،2020سيتوافر حنو  560مقررا (دورة)

الشكل  .9منصة التعليم المفتوح الوطنية في روسيا

على املنصة .ويتم دمج منصة التعليم املفتوح الوطنية مع منصة أخرى عرب الشابكة هي البيئة التعليمية الرقمية احلديثة واليت
مت تطويرها من قِبَل وزارة العلوم والتعليم العايل يف االحتاد الروسيُ ،ما يساعد طالب اجلامعات على مواصلة التعليم وفقا
للربنامج ذي الصلة واحلصول على تأكيد رمسي للنتائج احملققة عند االنتهاء من الدورات (املقررات) عرب الشابكة بنجاح.
وتتوافر أيضا املوارد التعليمية مفتوحة املصادر عرب منصات على الشابكة مثل اجملموعة املوحدة للموارد التعليمية الرقمية
( United Collection of Digital Educational Resourcesوعنواهنا )http://school-collection.edu.ru/ :والنافذة
الواحدة ( Single Windowوعنواهنا  )http://window.edu.ru/واملدرسة اإللكرتونية الروسية Russian Electronic
( Schoolوعنواهنا )https://resh.edu.ru/ :واجلامعة الوطنية املفتوحة االفرتاضية National Open University Intuit
(وعنواهنا )https://www.intuit..ru/ :ودليل ( Stepikوعنوانه )https://stepik.org/catalog?language=en :وقاعة
احملاضرات التلفزيونية ( Lektoriumوعنواهنا )https://www.lektorium.tv/ :وموقع الكون ( Universariumعنوانه:
 )https://universarium.org/وجامعة بال حدود ( University without Bordersوعنواهنا)https://distant.msu.ru/ :
وقاعة حماضرات ( MIPTوعنواهنا )https://mipt.lectoriy.ru/ :وموقع ما بعد العلوم ( Postnaukaوعنوانه:
 )https://postnauka.ru/وراديو ( Arzamasوعنوانه )https://arzamas.academy/ :وغريها الكثري.

الغرض ( )5من توصية اليوِنسكو حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر :تعزيز التعاون الدولي
وتقويته
) (cدعم إنشاء شبكات األقران الفعالة التي تتشارك في الموارد التعليمية مفتوحة المصادر والحفاظ عليها ،استنادا إلى
مجاالت مثل مادة الموضوع واللغة والمؤسسات واألقاليم ومستوى التعليم ،على المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية.
المصدر :توصية حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر  ،OERاليونِسكو2019 ،

الغرض ( )5من توصية اليوِنسكو حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر :تعزيز التعاون الدولي
وتقويته
) (fدعم ٍّ
كل من مساهمة مهارات التواصل بين الثقافات ،وادارة المجموعات متعددة الثقافات ،وتصميم مجتمعات الممارسة
واستراتيجيات ضبط المجتمع في التنفيذ المحلي للموارد التعليمية مفتوحة المصادر لتعزيز القيم العالمية.
المصدر :توصية حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر  ،OERاليونِسكو2019 ،

الغرض ( )2من توصية اليوِنسكو حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر :وضع سياسة داعمة
) (gتشجيع البحوث حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر  OERودعمها من خالل برامج بحثية ذات صلة تهتم بتطوير

الموارد التعليمية مفتوحة المصادر  OERومشاركتها وتقييمها ،بما في ذلك دعم التقانات الرقمية (مثل الذكاء االصطناعي).
المصدر :توصية حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر  ،OERاليونِسكو2019 ،

الغرض ( )2من توصية اليوِنسكو حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر :وضع سياسة داعمة
) (fمعالجة إدراج الموارد التعليمية مفتوحة المصادر في تحويل التعليم ،وفي تعديل المناهج الدراسية واغنائها واصالحها،
وفي أشكال التَّ َعلُّم جميعها من أجل استغالل إمكانيات الموارد التعليمية مفتوحة المصادر وفرصها ،وتشجيع تكامل طرائق
التدريس وأشكال التقييم المختلفة لتحفيز االستخدام الفاعل للموارد التعليمية مفتوحة المصادر وانشائها والتشارك فيها؛
وتقييم أثر الموارد التعليمية مفتوحة المصادر على التعليم ذي الجودة المنصفة والشاملة.
المصدر :توصية حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر  ،OERاليونِسكو2019 ،

الـممارسات التعليمية مفتوحة المصادر.
 .2-2التحديات في أثناء تطبيق ُ

Challenges while applying open educational practices

على الرغم من أن الـممارسات التعليمية مفتوحة املصادر ميكن أن تعزز حصائل التعلم ،إال أنه ميكن العثور على العديد
من التحديات أيضا .وقد مت مجع بعض هذه التحديات من القصص املذكورة أعاله خالل تطبيق هذه الـممارسات (انظر
القسم  .)1-2ومن املنظور املؤسسايت ،فقد جتد املدارس واجلامعات صعوبة يف تكييف علم أصول التدريس ضمن إطار
عمل الـممارسات التعليمية مفتوحة املصادر .باإلضافة لذلك ،فإهنا ال تعرتف هبذه الـممارسات يف سياسات الرتقية والتثبيت
يف العمل .ومن وجهة نظر املعلم ،خيشى بعض الـمعلمني من فقدان ضبط عملية التدريس عند دعوة الـمتعلمني إىل أن
يكونوا مشاركني فاعلني من خالل املساعدة يف إنشاء أنشطة املقرر واملسامهة فيها .كما يفتقر بعضهم للمهارات الالزمة
لدمج الـممارسات التعليمية مفتوحة املصادر يف مقرراهتم .ومن وجهة نظر الطالب ،فالطالب أكثر ألفة مع مقاربات التعليم
التقليدية ،وبالتايل فقد جيدوا صعوبة يف التنظيم الذايت والتكيف مع املقرر الـمستند إىل الـممارسات التعليمية مفتوحة
املصادر .وتتطلب هذه الـممارسات بالضرورة ُمارسني ،مبن فيهم الـمعلمني والـمتعلمني ،وكذلك الـمربني ،لتكون أكثر
انفتاحا وتشاركية فاعلة وابتكارية.
الغرض ( )4من توصية اليوِنسكو حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر :رعاية إنشاء نماذج قابلة
لالستدامة من الموارد التعليمية مفتوحة المصادر
) (fتوفير آليات لتنفيذ الموارد التعليمية مفتوحة المصادر وتطبيقها ،فضال عن تشجيع االرتجاع من ال َـم ْع ّنيين والتحسين

المستمر لهذه الموارد.
المصدر :توصية حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر  ،OERاليونِسكو2019 ،

الغرض ( )4من توصية اليوِنسكو حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر :رعاية إنشاء نماذج قابلة
لالستدامة من الموارد التعليمية مفتوحة المصادر
) (gتحسين ميزانيات التعليم والبحوث وصناديق تمويلها الموجودة بكفاءة لتمويل نماذج الموارد التعليمية مفتوحة المصادر
وتطويرها وتحسينها باستمرار من خالل التعاونات بين المؤسسات وعلى المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.
المصدر :توصية حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر  ،OERاليونِسكو2019 ،

 .3كفاءات الموارد التعليمية مفتوحة المصادر

OER

الـممارسات التعليمية مفتوحة المصادر
لتطبيق ُ

competencies for applying open educational practices

OER

يتطلب تطبيق الـممارسات التعليمية مفتوحة املصادر ( OEPإعادة) استخدام  (re)useاملوارد التعليمية مفتوحة املصادر
بطرائق خمتلفة للسماح للطالب بأن يكونوا مبتكرين وفاعلنيُ ،ما يؤدي إىل جتربة تعليمية أفضل .ولذلك ،يناقش هذا القسم
العديد من كفاءات املوارد التعليمية مفتوحة املصادر الالزمة هلذه املمارسات التعليمية مفتوحة املصادر ( & Gregoir

.)Dieng, 2016; Morgado, & Teixeira, 2015
ِ
الـم ْعنيين
الغرض ( )1من توصية اليونسكو حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر :بناء قدرات َ
المهمة إلنشاء الموارد التعليمية مفتوحة المصادر واتاحتها واعادة استخدامها وتكييفها واعادة توزيعها
) (bتوفير بناء القدرات المنهجي والمستمر (في أثناء الخدمة وما قبل الخدمة) حول كيفية ابتكار الموارد التعليمية مفتوحة
المصادر وانشائها واتاحتها وجعلها متوافرة واعادة استخدامها وتكييفها واعادة توزيعها كجزء صميمي من برامج التدريب
تحسين
على مستويات التعليم جميعها ،بما في ذلك المساعدة في برامج التدريب األولية للمعلمين .يجب أن يشمل ذلك
َ
وصّناع السياسات ،باإلضافة إلى خبراء مهنيين في تطوير الجودة وضمانها لفهم الموارد
قدرات السلطات العمومية ُ
التعليمية مفتوحة المصادر ودعم دمجها في التَّ َعلُّم والتعليم والبحث والحياة اليومية.
المصدر :توصية حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر  ،OERاليونِسكو2019 ،

ِ
الـم ْعنيين
الغرض ( )1من توصية اليونسكو حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر :بناء قدرات َ
المهمة إلنشاء الموارد التعليمية مفتوحة المصادر واتاحتها واعادة استخدامها وتكييفها واعادة توزيعها
) (fتعزيز مهارات محو األمية الرقمية من أجل إتقان االستخدام التقاني للبرمجيات والرموز والتراخيص المفتوحة بهدف
تشجيع تطوير الموارد التعليمية مفتوحة المصادر واستخدامها.
المصدر :توصية حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر  ،OERاليونِسكو2019 ،

الغرض ( )2من توصية اليوِنسكو حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر :وضع سياسة داعمة
) (cوضع آليات إلنشاء مجتمعات الممارسة ،وتعزيز التطوير المهني للمعلم باستخدام الموارد التعليمية مفتوحة المصادر،
وانشاء شبكات من خبراء هذه الموارد ،واالعتراف بالشكل المناسب بكون إنشاء الموارد التعليمية مفتوحة المصادر ميزة
مهنية أو أكاديمية.
المصدر :توصية حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر  ،OERاليونِسكو2019 ،

 .1-3البحث عن الموارد التعليمية مفتوحة المصادر واختيارها

 .1-1-3استخدام محركات البحث العامة والمتخصصة

Searching and selecting OER

Using generic and dedicated search engines

ميكن استخدام حمركات البحث العامة ،مثل غوغل  Googleوبايدو  ،Baiduللحصول على موارد تعليمية مفتوحة املصادر
 OERحمددة .ويف هذا السياق ،جيب على الـمعلمني أو الـمتعلمني أن يكتبوا يف مربع البحث اسم املوارد اليت يبحثون عنها،
وستجري هذه احملركات حبثا عميقا باستخدام خوارزمياهتا املتقدمة والذكية ،إليتاء النتائج اليت مت التوصل إليها .وميكن أيضا
استخدام حمركات البحث املتخصصة (على وجه التحديد يف البحث عن املوارد التعليمية مفتوحة املصادر  ،OERوليس
العامة) إلجياد موارد تعليمية مفتوحة املصادر  OERمثل حبث املشاع اإلبداعي  CCعلى املوقع املتخصص
( ،)https://search.creativecommons.orgومشاعات املوارد التعليمية مفتوحة املصادر  OER Commonsعلى املوقع
( ،)https://www.oercommons.orgوموقع مريلوت  .Merlotويف هذا السياق أيضا ،جيب أن يكون الـمعلمون والـمَربُّون
على دراية بوظيفية البحث من أجل ختصيص خيارات البحث (مثال :نوع احملتوى ،التاريخ ،اخل )..وفقا الحتياجاهتم.
فعلى سبيل املثال ،وكما هو موضح يف الشكل  ،10ميكن أن يساعد استخدام خيار "البحث املتقدم" يف غوغل يف تضييق
نتائج البحث حسب اللغة واملنطقة وحىت الرتخيص.
باإلضافة إىل ذلك ،وللحصول على نتائج أكثر ضبطا ،جيب أن يكون الـمعلمون والـمتعلمون على دراية مبا يلي من مفاتيح
(أو ِحيَل) البحث:


استخدام الـم َشغِّالت ( )+أو )&( (( )andمبعىن اإلضافة) ،كأن نكتب يف مربع البحث " "OER+أو "&،"OER
لتضمني مصطلحني أو أكثر :فعلى سبيل املثال ،إذا أراد الـمعلمون أو الـمتعلمون البحث عن التقانات املستخدمة مع
(أي ،موارد تعليمية مفتوحة
املوارد التعليمية مفتوحة املصادر  ،OERفمن املمكن البحث بكتابة ْ OER+technology
املصادر +تقانات).



(أي ،موارد تعليمية مفتوحة
استخدام عالمة الناقص ( )-الستبعاد نتائج حتتوي على كلمات معينة ،مثل "ْ "OER-
املصادر مع استبعاد) :ميكن للمعلم أو املعلمة استبعاد نتائج حتوي مصطلحات معينة باستخدام عالمة الناقص هذه،
(أي ،البحث عن "موارد تعليمية مفتوحة املصادر مع استبعاد
ومن ذلك مثال كتابة  OER – open dataيف مربع البحث ْ
املعطيات املفتوحة").

الشكل  .10واجهة البحث المتقدم لمحرك البحث غوغل

Google





(أي،
استخدام عالمة النجمة )*( ضمن عالميت االقتباس لتحديد كلمات متغرية أو غري معروفة ،مثل "* ْ "OER is
املوارد التعليمية مفتوحة املصادر هي ماذا؟) :وهذا مفي ٌد إذا كان الـمعلمون أو الـمتعلمون يبحثون ،مثال ،عن تعريف
حمدد ،ولكنهم مل يتمكنوا من حتديد العبارة بأكملها؛ ومن ذلك مثال كتابة "* "OER is a public resources that
(أي ،البحث عن تتمة اجلملة" :املوارد التعليمية مفتوحة املصادر هي املوارد العمومية اليت كذا").
يف مربع البحث ْ

عرف املوارد التعليمية
(أي" ،ت َّ
استخدام عالمات االقتباس للبحث عن عبارة حمددة متاما ،مثل ”ْ “OER is defined
مفتوحة املصادر") :إن البحث عن عبارة ضمن عالمات االقتباس سيفضي فقط إىل صفحات فيها الكلمات نفسها
وبالرتتيب نفسه كما هي مكتوبة ضمن عالمات االقتباس .وهذا املفتاح (احليلة) مهم خصوصا إذا كان املعلم أو
الـمتعلم حياول العثور على نتائج حتوي عبارة معينة.

 .2-1-3استخدام مخزونات محددة من الموارد التعليمية مفتوحة المصادر

Using specific OER repositories

يف هذه الطريقة ،جيب أن يكون لدى الـمعلمني والـمتعلمني معرفة أساسية حول خمزونات املوارد التعليمية مفتوحة املصادر
 OERاملتاحة عرب الشابكة والوصول إليها للبحث عن املطلوب من هذه املوارد .ويوضح اجلدول  1أمثلة عن خمزونات املوارد
التعليمية مفتوحة املصادر الشهرية مع بعض املالمح اهلامة اليت ميكن أن تساعد الـمعلمني والـمتعلمني على اختيار خمزون
معني .وهذه املالمح هي ( )1( :)Santos-Hermosa, Ferran-Ferrer, & Abadal, 2017يشري نطاق املوضوع Subject
 Domainإىل املنهاج الدراسي  disciplineأو املوضوع الذي يغطيه املخزون؛ ( )2يشري املستوى التعليمي Educational
 Levelإىل القطاع التعليمي الـمستهدف من قِبَل املخزون (مثل التعليم املدرسي أو التعليم العايل أو املرحلتني األساسية
والثانوية ( )K-12أو كلها)؛ ( )3أما منشئ املوارد  Resource Creatorفيدل على ما إذا مت إنشاء املوارد  OERاملنشورة يف
املخزون من قِبَل املؤسسات ،اجلميع ،إخل.؛ ( )4وأما اخلدمات التعليمية  Educational Servicesفتتضمن اخلدمات
التعليمية الـمقدمة لدعم كل من الـمعلمني والـمتعلمني مثل ختصيص التعلم وتوصية احملتوى ولوحات معلومات التقييم
وخدماته والكشف املبكر عن الطالب املعرضني للخطر.
ِ
الـم ْعنيين
الغرض ( )1من توصية اليونسكو حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر :بناء قدرات َ
المهمة إلنشاء الموارد التعليمية مفتوحة المصادر واتاحتها واعادة استخدامها وتكييفها واعادة توزيعها
) (eتوفير الموارد سهلة اإلتاحة  easily accessibleوالتي توفر المعلومات والمساعدة لجميع ال َـم ْع ّنيين بالموارد التعليمية
مفتوحة المصادر بشأن الموضوعات المتعلقة بهذه الموارد ،بما في ذلك حق المؤلف والترخيص المفتوح للمواد التعليمية.
المصدر :توصية حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر  ،OERاليونِسكو2019 ،

المالحظة  .3المخزون  Repositoryمقابل الدليل  Directoryمقابل المنصة Platform

المخزون :قاعدة معطيات يتم تخزين الموارد التعليمية مفتوحة المصادر فيها حيث يمكن للمستخدمين (المعلم أو ال ُـمتعلّم)
البحث عن موارد محددة منها وعرضها وتنزيلها (استجرارها  ،)downloadوكذلك عن معطياتها التعريفية .metadata
الدليل :قائمة على الشابكة أو فهرس لمواقع الشبكة العنكبوتية التي تحوي الموارد التعليمية مفتوحة المصادر والتي يمكن

للمستخدمين الوصول إليها أيضا.
المنصة :بيئةٌ توفر أدوات وظائفية مختلفة إلنشاء أو (إعادة) استخدام الموارد التعليمية مفتوحة المصادر للتدريس والتعلم
بطرائق مختلفة.

الجدول  .1أمثلة عن مخزونات الموارد التعليمية مفتوحة المصادر ومنصات الدورات الضخمة المفتوحة عبر الشابكة .MOOCs
OER Repositories

مخزونات

OER

Subject Domain

نطاق الموضوع

Educational Level

مستوى التعليم

Resource Creator

منشأ الموارد

Educational Services

الخدمات التعليمية

متعددة التخصصات

مستويات مختلفة

Multidisciplinary

Different levels

متعدد التخصصات

التعليم العالي
التعليم المهني

الجميع

MIT OCW

متعدد التخصصات

التعليم العالي

ال ُـمعلّمون؛ المؤسسات

دليل بحث الفئات

OpenStax

متعدد التخصصات

التعليم العالي

ال ُـمعلّمون
الطالب

عبر الشابكة
توصيات

متعدد التخصصات

التعليم العالي

OER Commons

(مشاعات )OER
OpenLearn

(تعلّم مفتوح)

Connections (OpenStax
)CNY

التعاون

Collaboration

ال ُـمعلّمون
الطالب

التعاون

ال ُـمعلّمون

مشاركة ،تعديل أو تعليق

ال ُـمعلّمون

تنزيل
تنزيل

African Storybook

متعدد التخصصات

OER Africa

متعدد التخصصات

كلية /جامعة

متعدد التخصصات

التعليم العالي
تعليم المراحل K-12

ال ُـمعلّمون

OpenupEd

متعدد التخصصات

التعليم العالي

المؤسسات

متنوع

Curriki

متعدد التخصصات

K-12

عبر المراحل
تعليم المراحل

المؤسسات

متنوع

The Orange Grove

متعدد التخصصات

K-12

المؤسسات

لوحة معلومات
إطار اقتراح

K-12

المؤسسات

اقتراح الموارد

ال ُـمعلّمون
المؤسسات

دليل بحث الفئات

المخزون مفتوح اإلتاحة
COL’s Open Access

تعليم المراحل

ال ُـمعلّمون

Teachers

مشاركة  ،Shareتنزيل
(استجرار )download

K-12

التعليم العالي
تعليم المراحل

متعدد التخصصات

التعليم العالي
تعليم المراحل

*xuetangX

متعدد التخصصات

التعليم العالي

*iCourse

متعدد التخصصات

التعليم العالي

*eduYun

متعدد التخصصات

NCLOR:

موارد تعليمية مفتوحة المصادر

تعليم المراحل

K-12

ال ُـمعلّمون
المؤسسات
ال ُـمعلّمون
المؤسسات

* :تشير إلى الموارد التعليمية التي تبقى في النطاق العمومي دون أية تكاليف ،لكن دون ترخيص مفتوح أيضا.
 :OERالموارد التعليمية مفتوحة المصادر

دليل بحث الفئات
دليل بحث الفئات

المالحظة  .4مؤشرات َجودة  quality indicatorsمخزونات الموارد التعليمية مفتوحة المصادر
لقد ُوجدت عدة مؤشرات للجودة يمكن أن تساعد المستخدمين (ال ُـمعلّمين أو ال ُـمتعلّمين) على اختيار مخزون محدد للموارد
التعليمية مفتوحة المصادر .ومن هذه المؤشرات )1( :أدوات المستخدم للتقييم :وهي األدوات التي يمكن استخدامها من
ِقَبل المستخدمين لتقييم هذه الموارد داخل المخزون ،مثل طريقة التصنيف التي تعتمد النجوم الخمس؛ ( )2الدعم متعدد
اللغات :تدعم واجهات المخزون المصممة عدة لغات ،مما يؤدي لزيادة عدد المستخدمين الذين يمكنهم استخدام هذا
المخزون؛ ( )3استخدام المعطيات التعريفية المعيارية  :standardized metadataوتتضمن معطيات تعريف معيارية ،مثل
 IEEEأو  ،Dublin Coreلوصف الموارد التعليمية وتسهيل عمليات التشغيل البيني؛ و( )4الوصف الشامل للموارد
التعليمية مفتوحة المصادر :يجب أن يعطي المخزون تفاصيل شاملة حول كل مورد تعليمي مفتوح المصدر مثل الترخيص
المفتوح ومرمى التعلم والكلمات المفتاحية لوصف هذا المورد.

الغرض ( )3من توصية اليوِنسكو حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر :تشجيع اإلتاحة الفاعلة
والشاملة والعادلة للموارد التعليمية مفتوحة المصادر الجيدة
بالبّينة  evidence-based standardsوالمعايير القياسية benchmarks
) (fتطوير ما هو موجود من المعايير ال ُـم َ
سندة َ

وغيرها من المعايير ذات الصلة ،وتكييفها لضمان جودة الموارد التعليمية مفتوحة المصادر ،بالشكل المناسب .يجب أن
تشدد هذه المعايير على مراجعة الموارد التعليمية (ذات الترخيص المفتوح وغير المفتوح معا) بموجب آليات ضمان الجودة
المنتظمة.
المصدر :توصية حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر  ،OERاليونِسكو2019 ،

ِ
الـم ْعنيين
الغرض ( )1من توصية اليونسكو حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر :بناء قدرات َ
المهمة إلنشاء الموارد التعليمية مفتوحة المصادر واتاحتها واعادة استخدامها وتكييفها واعادة توزيعها
) (dاالستفادة القصوى من األدوات والمنصات مفتوحة الترخيص مع التشغيل البيني لل ُمعطيات التعريفية (الوصفية)
والمعايير (بما في ذلك الوطنية والدولية) للمساعدة على ضمان سهولة العثور على الموارد التعليمية مفتوحة المصادر
واتاحتها والوصول إليها واعادة استخدامها وتكييفها واعادة توزيعها بطريقة سليمة وآمنة وتحمي الخصوصية .ويمكن أن
يشمل ذلك أدوات التأليف المجانية ومفتوحة المصادر ،والمكتبات والمخازن ومحركات البحث األخرى ،وأنظمة الحفظ على
المدى الطويل وأحدث التقانات لمعالجة الموارد التعليمية مفتوحة المصادر تلقائيا وترجمة اللغات (عندما يكون ذلك مالئما
أو عند الحاجة) مثل طرائق الذكاء االصطناعي وأدواته.
المصدر :توصية حول الموارد التعليمية مفتوحة المصدر  ،OERاليونِسكو2019 ،

 .3-1-3معايير اختيار الموارد التعليمية مفتوحة المصادر

OER selection criteria

يستطيع الـمعلمون والـمتعلمون اختيار املوارد التعليمية مفتوحة املصادر املناسبة هلم استنادا إىل معايري متنوعة
:)al., 2020; De la Teja et al., 2007

( Huang et



الرتخيص  :Licensingجيب على الـمَربني اختيار حمتوى مفتوح الرتخيص ألن ذلك سيسمح هلم بإعادة استخدام هذه
املوارد التعليمية وإعادة مزجها قانونيا يف سياقهم التعليمي.



مضبوطية  / Accuracyجودة  qualityاحملتوى :يتم نشر العديد من املوارد الرقمية عرب الشابكة دون معرفة معولية
 reliabilityاحملتوى أو الناشر .ولذلك ،جيب أن يرجع الـمَربون إىل منصات وموارد تعليمية رقمية ذات معولية.



التفاعلية  :Interactivityجيب على الـمَربني اختيار موارد التعلم التفاعلية اليت تستطيع أن تساعد يف زيادة اخنراط
الطالب يف التعلم وحتفيزهم عليه .فعلى سبيل املثال ،سيجعل استخدام الكتب املدرسية التفاعلية املفتوحة ،بدال من
الطالب أكثر فاعلية واهتماما بالتعلم.
ملفات  PDFالبسيطة،
َ



جودة التصميم  :Design qualityجيب أن خيتار الـمَربون املوارد التعليمية مفتوحة املصادر ذات التصميم اجليد
(كاأللوان واخلطوط املستخدمة ،حجم النص ،قائمة التصفح ،إخل ).ألن ذلك سيجعل جتربة التعلم أكثر مالءمة،
وبالتايل الوصول إىل حصائل تعليمية أفضل.



سهولة التكيفية  :Ease of adaptabilityجيب أن خيتار الـمَربون موارد تعليمية مفتوحة املصادر يسهل تكييفها يف
أي ،تلك املوارد اليت ميكن بسهولة مزجها أو تعديلها لتتناسب مع سياق تعلمي معني .فعلى سبيل املثال،
سياقهمْ ،
ميكن أن تكون عروض "الباور بوينت" التقدميية  PPTأو مقاطع الفيديو موارد جيدة ألنه ميكن إعادة تكييفها بسهولة.

 الصلة الثقافية واحلساسية relevance & sensitivity

أية معلومات هجومية ضد أي عِْرق أو ثقافة.

 :Culturalجيب أن خيتار الـمَربون املوارد التعليمية اليت ال تنشر

الغرض ( )3من توصية اليوِنسكو حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر :تشجيع اإلتاحة الفاعلة
والشاملة والعادلة للموارد التعليمية مفتوحة المصادر الجيدة
بالبّينة  evidence-based standardsوالمعايير القياسية benchmarks
) (fتطوير ما هو موجود من المعايير ال ُـم َ
سندة َ

وغيرها من المعايير ذات الصلة ،وتكييفها لضمان جودة الموارد التعليمية مفتوحة المصادر ،بالشكل المناسب .يجب أن
تشدد هذه المعايير على مراجعة الموارد التعليمية (ذات الترخيص المفتوح وغير المفتوح معا) بموجب آليات ضمان الجودة
المنتظمة.
المصدر :توصية حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر  ،OERاليونِسكو2019 ،

 .2-3القراءة الرقمية للموارد التعليمية مفتوحة المصادر وتلخيصها
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يف أثناء تطبيق الـممارسات التعليمية مفتوحة املصادر ،ميكن أن يستعرض الـمتعلمون عدة موارد تعليمية مفتوحة املصادر،
منشورة يف صفحات خمتلفة من الشبكة العنكبوتية ،إلنشاء موارد تعليمية جديدة مفتوحة املصادر استنادا إىل تلك السابقة.

لقد ذكر بعض الباحثني [) Afflerbach and Cho (2010و) ]Leu et al., (2015أن اكتساب املعرفة داخل البيئات الرقمية
من مصادر خمتلفة يتطلب بالضرورة امتالك مهارات القراءة الرقمية كأمر جوهري .وتتضمن هذه املهارات )1( :تَصفح
 navigationمستندات النص التشعيب ( hypertext documentsمثل اختيار املصادر اليت جيب قراءهتا ،وتسلسل هذه
القراءة)؛ و( )2فهم مصادر املعلومات املختلفة ودجمها (مثل ،ربط املعلومات من صفحات الشبكة العنكبوتية املختلفة)؛
و( )3تقومي املعلومات (مثل ،تقييم جودة املطالبات يف صفحة الشبكة العنكبوتية) .وفيما يلي مناقشة لكل من هذه
املهارات.


التَّصفح والتنقل  :navigationقبل بدء البحث ،جيب أن حيدد الـمتعلمون املشكالت اليت حياولون إجياد إجابات عنها.
وهذا ميكن أن يساعدهم يف حتديد املعرفة السابقة املوجودة حول املشكلة (اليت يبحثون عنها) وتلك اليت ما تزال غائبة
ومطلوبة ،وبالتايل فهي ذات صلة مبهمتهم ( .)Brand- Gruwel, Wopereis, & Walravev, 2009وللتنقل من
صفحة إىل أخرى على الشبكة العنكبوتية وتصفحها ،ميكن للمتعلمني اتباع طريقتني :حسب الرتابط املنطقي أو حسب
االهتمام والفائدة ( Cromley & Azevedo, 2009; Salmerón et al., 2005; van den Broeu & Kendeou,
 .)2015ففي طريقة "الرتابط املنطقي" ،يقرأ الـمتعلمون املوارد التعليمية مفتوحة املصادر كلها بعمق لفهمها ومن مث
يقررون بعد ذلك وجهة االنتقال الواجبة باالعتماد على املعرفة اجلديدة املكتسبة .أما يف طريقة "االهتمام والفائدة"
فيقوم الـمتعلمون بتفرس سريع للموارد التعليمية مفتوحة املصادر ،مث يقررون ما إذا كانت مفيدة هلم (أو موضع اهتمامهم)
أم ال .إال أن الطريقة األخرية قد تقود إىل فقدان الـمتعلمني ملعلومات هامة بسبب سرعة عملية التفرس.



الدمج (التكامل)  :Integrationميكن أن حتتوي مواد التعلم عموما ،واملوارد التعليمية مفتوحة املصادر خصوصا ،ذات
املصادر املختلفة ،على معلومات متداخلة جزئيا أو فريدة وحصرية أو متناقضة .وعند القراءة على الشبكة العنكبوتية،
فإحدى املهام املهمة هي التحديد اجليد واالختيار الصحيح للمعلومات الواجب تضمينها يف عملية بناء عرض تقدميي
متكامل للمادة .وإحدى تقانات تنظيم املعلومات من املوارد التعليمية مفتوحة املصادر املختلفة هي رسم اخلريطة
الذهنية (أو العقلية)  ،mind-mappingوهي طريقة ترسيمية بيانية للعرض التقدميي لألفكار واملفاهيم .وقد ذكر فريق
سبينسر ) (Spencer, Anderson and Ellis, 2013أن رسم اخلريطة الذهنية ميكن أن يعزز التفكري اإلبداعي وحتصيل
املعرفة .كما ذكر  Wuو (2018) Chenأنه ميكن استخدام رسم هذه اخلريطة كأداة تعليمية لتعزيز التفكري يف نص َف ْي
الدماغ األمين واأليسر عند الطالب.



التقومي  :Evaluationيتم نشر العديد من املوارد التعليمية مفتوحة املصادر عرب الشابكة دون معرفة معولية احملتوى.
وهذا جيعل عملية استخدام هذه املوارد حتديا كبريا .ويف هذا السياق ،اقرتح  Stadtlerو (2014) Brommeطريقتني
لتمييز جدارة املعلومات املقدمة بالثقة حيث ميكن للمتعلمني إما اختاذ قرارات مباشرة من خالل مقارنة ما يقرؤونه مع
ما يعتقدون أنه صحيح بناء على معرفتهم العاملية (أي ،جييبون على السؤال "ما هو الصحيح؟")؛ أو اختاذ قرارات ثانوية
"م ْن تصدق؟").
(أيَ ،
من خالل التحقيق يف معلومات مصدر املعلومات ْ

إىل جانب ذلك ،ولتلخيص مواد معينة ،مبا يف ذلك املوارد التعليمية مفتوحة املصادر ،اقرتح بال ْغلي
اخلطوات التالية:

)(Plagly, 2016

أخ َذ املالحظات
الخطوة  :1اقرأ املورد التعليمي مفتوح املصدر (أو أي مادة أخرى) لفهم احملتوى بأفضل شكل .إن ْ
واإلضاءات املهمة ليس مطلوبا خالل القراءة األوىل ألهنا تتعلق أكثر بالفهم الكامل للمعلومات والتفاصيل املقرتحة.
الخطوة  :2اقرأ املستند مرة أخرى وظلل التفاصيل األكثر أمهية (احلقائق ،املفاهيم ،التعاريف ،اآلراء ،إخل ).باستخدام القلم

اجلاف أو قلم التظليل.
الخطوة  :3باالعتماد على التفاصيل املظللة اليت مت تسليط الضوء عليها (يف اخلطوة  ،)2اخرت املعلومات األكثر صلة
لتضمينها يف ملخصك .وجيب عليك خصوصا حترير وتنقيح اإلضاءات اخلاصة بك مع شرح بسيط حىت تغطي اجملاالت
األكثر أمهية اليت تريد مشاركتها بطريقة شاملة .وجيب قراءة وفهم كل تفصيل يف ملخصك خالل بضع دقائق .وأخريا،
تأكد من أنه مت االستشهاد باملوارد التعليمية مفتوحة املصادر (واملصادر األخرى عموما) األصلية بالشكل الصحيح.
الخطوة  :4اقرأ امللخص املكتوب بعناية ،مع التأكد من أنه ينتقل من نقطة إىل أخرى ،واقرأ احملتوى بشكل دقيق لتجنب
أية أخطاء قواعدية أو هجائية.
ِ
الـم ْعنيين
الغرض ( )1من توصية اليونسكو حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر :بناء قدرات َ
المهمة إلنشاء الموارد التعليمية مفتوحة المصادر واتاحتها واعادة استخدامها وتكييفها واعادة توزيعها
) (fتعزيز مهارات محو األمية الرقمية من أجل إتقان االستخدام التقاني للبرمجيات والرموز والتراخيص المفتوحة بهدف
تشجيع تطوير الموارد التعليمية مفتوحة المصادر واستخدامها.
المصدر :توصية حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر  ،OERاليونِسكو2019 ،

 .3-3إنشاء الموارد التعليمية مفتوحة المصادر واعادة مزجها ومراجعتها

 .1-3-3إنشاء الموارد التعليمية مفتوحة المصادر
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OER creation

لتبسيط عملية إنشاء املوارد التعليمية مفتوحة املصادر ومشاركتها ،جيب اتباع خطوات أساسية؛ وعلى وجه التحديد ،مت
تقدمي اخلطوات اخلمس اآلتية يف أثناء إنشاء إحدى مواد دورة تدعيم الوورد  Wordكمورد تعليمي مفتوح املصدر:
الخطوة  :1جيب على املعلم إعداد حمتوى التعلم (النص ،الصور ،الروابط ،إخل ).ضمن مستند وورد  ،Wordوعليه يف أثناء
هذه العملية أن يتحقق بعناية من مضبوطية املعلومات الـم َّ
قدمة فضال عن االستشهاد الصحيح بعمل اآلخرين (انظر القسم
 .)2-3كما جيب أن يتأكد املعلم من أن احملتوى الـمقدَّم ميكن قراءته من قِبَل اجلميع عرب األخذ باحلسبان ،على سبيل
املثال ،حجم النص ونوع اخلطوط واأللوان والتباعد ،إخل.
الخطوة  :2لضمان إتاحة هذا املورد التعليمي مفتوح املصدر الذي مت إنشاؤه ،ميكن للمعلم استخدام م َدقِّق إمكانية
الوصول (اإلتاحة)  accessibility checkerيف معاجل النصوص مايكروسوفت وورد  ،Microsoft Wordكما هو موضح
يف الشكل  ،11وذلك للكشف عن أجزاء احملتوى اليت قد تكون صعبة على األشخاص ذوي اإلعاقات.

الخطوة  :3جيب على املعلم بعد ذلك إضافة عالمات خاصة (أو وسوم)  tagsخمتلفة للموارد التعليمية مفتوحة املصادر
اخلاصة به ،كما هو موضح يف الشكل  .12وجيب أن تكون هذه العالمات ذات صلة مبحتوى املوارد التعليمية مفتوحة
املصادر  OERاخلاصة به وسيتم استخدامها يف وقت الحق من قِبَل حمركات البحث للعثور على هذه املوارد .فعلى سبيل
املثال ،إذا كان املعلم يعد موردا تعليميا مفتوح املصدر حول التعليم عن بعد ،ميكنه استخدام العالمات (الوسوم) التالية:
التعليم عرب الشابكة  ،online educationالتعلم بالشابكة  ،cyberlearningالتعلم املتزامن ،synchronous learning
التعلم غري املتزامن  ،asynchronous learningإخل .عالوة على ذلك ،جيب ملء العديد من املعلومات اهلامة من قِبَل
املعلم ،كما هو موضح يف الشكل  ،13واليت من شأهنا أن تساعد يف عملية فهرسة املوارد التعليمية مفتوحة املصادر عن
طريق حمركات البحث ،مثل املؤلف والعنوان واملوضوع ،إخل.

الشكل ُ :11م َدقِّق إمكانية الوصول (اإلتاحة)  accessibility checkerفي معالج النصوص مايكروسوفت وورد

الشكل  :12إضافة عالمات خاصة
(أو ُوسوم)  tagsفي معالج
النصوص مايكروسوفت وورد

(كوسوم  )tagsفي معالج النصوص مايكروسوفت وورد
الشكل  :13إضافة معلومات مهمة ُ

ب املعلم ترخيصا مفتوحا  open licenseملوارده التعليمية مفتوحة املصادر .وجيب أن يتم اختيار
الخطوة  :4جيب أ ْن يَـْنس َ

الحقوق واألذونات

هذا المنشور متوافر بنظام اإلتاحة مفتوحة المصدر  Open Accessبموجب ترخيص Attribution-ShareAlike 3.0 IGO
) (CC-BY-SA 3.0 IGOالموجود على العنوان )(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/

الشكل  :14مثال عن ترخيص بموجب الـمشاع اإلبداعي Creative Commons CC

هذا الرتخيص بعناية لتلبية الطرائق املفضلة الستخدام هذه املوارد يف املستقبل (انظر القسم  2حول كيفية اختيار الرتخيص
املفتوح) .ويف النهاية ،ميكن للمعلم نسخ الرتخيص الالزم ولصقه يف مستنده ،كما هو موضح يف الشكل .14
الخطوة  :5أخريا ،ميكن للمعلم حفظ مستنده املوجود بصيغة وورد بصيغة ( PDFوثيقة قابلة للحمل
 )Formatومشاركته مع اآلخرين عن طريق نشره على موقعه الشخصي أو حتميله على خمزون عام للموارد التعليمية مفتوحة
املصادر .ولتعزيز مواردهم املنشورة هذه ،ميكن للمعلمني والـمتعلمني استخدام شبكات اجتماعية ملشاركة الروابط حوهلا.
وميكنهم أيضا استخدام اجملتمعات املؤسساتية ملشاركة مواردهم هذه مع زمالئهم.
Portable Document

إضافة لذلك ،يوفـر العديد من خمزونات املوارد التعليمية مفتوحة املصادر ومنصاهتا اآلن أدوات تأليف مد َجمة (اجلدول )2
ميكن للمعلمني والـمتعلمني استخدامها لتسهيل عملية إنشاء هذه املوارد.

الجدول  .2أمثلة عن أدوات (برمجيات) تأليف الموارد التعليمية مفتوحة المصادر

OER

OER authoring tools
أدوات (برمجيات) تأليف OER

الروابط

Links

Open Author

https://www.oercommons.org/authoring-overview

Pressbooks Authoring

https://guide.pressbooks.com/

Connexions Authoring Tool

https://oeraccess.merlot.org/authoring_oer/index.html

H20 from Harvard Law

https://h2o.law.harvard.edu/

SoftChalk Cloud

https://www.softchalkcloud.com/

Million Minds Mix 20

https://20mmix.sharedbook.com/serve/ac/tmmix/login.html?next=/serve/ac//tmmix

المالحظة  .5إنشاء محتوى الموارد التعليمية مفتوحة المصادر
في أثناء إنشاء الموارد التعليمية مفتوحة المصادر ،يجب على المؤلفين (ال ُـمعلّمين أو ال ُـمتعلّمين) عرض المحتوى بطريقة
منظمة جيدا بحيث يتمكن اآلخرون من قراءته وفهمه بسهولة .ويجب على المؤلفين أيضا تطوير محتواهم بطريقة شاملة،
وبالتالي لن يكون هناك حاجة ألي مادة إضافية خارجية لفهم المحتوى المعروض .وفي هذا السياق ،يوصى بعرض أمثلة
ودراسات حاالت  case studiesلشرح ممارسة محددة .وهذا كله من شأنه أن يخفف الحمل المعرفي على ال ُـمتعلّمين.

ِ
الـم ْعنيين
الغرض ( )1من توصية اليونسكو حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر :بناء قدرات َ
المهمة إلنشاء الموارد التعليمية مفتوحة المصادر واتاحتها واعادة استخدامها وتكييفها واعادة توزيعها
) (eتوفير الموارد سهلة اإلتاحة  easily accessibleوالتي توفر المعلومات والمساعدة لجميع ال َـم ْع ّنيين بالموارد التعليمية
مفتوحة المصادر بشأن الموضوعات المتعلقة بهذه الموارد ،بما في ذلك حق المؤلف والترخيص المفتوح للمواد التعليمية.
المصدر :توصية حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر  ،OERاليونِسكو2019 ،

 .2-3-3إعادة مزج الموارد التعليمية مفتوحة المصادر ومراجعتها
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الخطوة  :1جيب أوال على املعلم أو الـمتعلم أن يبحث عن املوارد التعليمية مفتوحة املصادر اليت حيتاج ملزجها .ويف هذا
السياق ،جيب على الـمعلمني والـمتعلمني اختيار املوارد اليت ميكن إعادة مزجها وتكييفها مع سياقهم بسهولة .وعليهم أيضا
االهتمام بالرتخيص املفتوح املنسوب للمواد اليت سيتم استخدامها ،ألن هذا من شأنه أن يؤثر على كيفية إعادة مزج هذه
املواد .وميكن أن يؤثر هذا أيضا على الرتخيص املفتوح اجلديد احملتمل املنسوب للموارد التعليمية اجلديدة الـمعاد مزجها من
قِبَل الـمعلمني والـمتعلمني .وقد مت تقدمي املزيد من التفاصيل حول كيفية البحث عن موارد تعليمية مفتوحة املصادر يف
القسم .3
الخطوة  :2بعد البحث ،ينبغي على املعلم أو الـمتعلم إعداد مواد التعلم اليت يرغب بإضافتها للمورد التعليمي األصلي
(احملدد يف اخلطوة  .)1فعلى سبيل املثال ،ميكن للمعلمني أو الـمتعلمني إعادة مزج هذه املوارد ومراجعتها عن طريق)1( :
إضافة نص كوصف لرسم بياين أو صورة قمت أنت بإعادة استخدامها؛ ( )2مجع موردك التعليمي مفتوح املصدر مع املوارد
التعليمية مفتوحة املصادر األصلية .على سبيل املثال ،ميكن للمعلم إضافة العديد من الشرائح للعرض التقدميي  PPTالذي
قام بتنزيله لتلبية احتياجات املقرر (أو الدورة)؛ ( )3إدراج املزيد من املؤثرات الصوتية (مثال ،صوت تصفيق) للفيديو جلعله
أكثر إثارة ،و ( )4ترمجة املورد إىل عدة لغات.
الخطوة  :3حيتاج الـمعلمون والـمتعلمون إىل نسب ترخيص ملواردهم التعليمية مفتوحة املصادر املمزوجة اجلديدة .يرجى
العودة للقسم  3ملعرفة املزيد حول كيفية اختيار ترخيص مفتوح.
الخطوة  :4جيب على الـمعلمني تقييم إمكانية الوصول إىل (أو إتاحة) مواردهم التعليمية مفتوحة املصادر اجلديدة اليت

متت إعادة مزجها ،ومن ذلك ،مثال ،استخدام م َدقِّق إمكانية الوصول (اإلتاحة) يف معاجل النصوص مايكروسوفت وورد
(انظر الشكل )11؛ وإضافة املعلومات الالزمة اليت تـيَسر فهرسة املوارد التعليمية مفتوحة املصادر الحقا ،مثل الوسومات
واملؤلف واملوضوع (انظر الشكل .)13
الخطوة  :5ميكن للمعلمني والـمتعلمني مشاركة مواردهم التعليمية مفتوحة املصادر املمزوجة من خالل مشاركتها على
مواقع الشبكة العنكبوتية الشخصية أو من خالل حتميلها على خمزونات املوارد التعليمية مفتوحة املصادر العامة (راجع
اجلدول  1للحصول على أمثلة).
جتدر اإلشارة إىل أن الـمعلمني واملؤلفني ميكنهم أيضا استخدام أدوات التأليف (اجلدول  )2ألن هذه األدوات توفر أيضا
إمكانية إعادة مزج املوارد التعليمية مفتوحة املصادر.

(الج ْمع) بين التراخيص المفتوحة إلعادة مزج الموارد التعليمية مفتوحة
المالحظة  .6التوليف َ
المصدر OER
ظهر الجدول التالي أنواع التراخيص التي يمكن المزج فيما بينها.
ُي ُ
الترخيص

CC BY

CC BY-SA

CC BY-NC

CC BY-NC-ND CC BY-NC-SA CC BY-ND

CC BY

✔

✔

✔

✘

✔

✘

CC BY-SA

✔

✔

✘

✘

✘

✘

CC BY-NC

✔

✘

✔

✘

✔

✘

CC BY-ND

✘

✘

✘

✘

✘

✘

CC BY-NC-SA

✔

✘

✔

✘

✔

✘

CC BY-NC-ND

✘

✘

✘

✘

✘

✘

 .4-3اختيار ترخيص مفتوح المصدر

Choosing an open license

من املفاهيم اخلطأ الشائعة أن املوارد التعليمية مفتوحة املصادر  OERتنتمي إىل اجملال العمومي ،وأن أي شخص ميكنه
استخدامها بالطريقة اليت يريدها ،ولكن هذا ليس حقيقيا .والواقع يقول إن الرتخيص مفتوح املصدر هو الذي حيدد كيف
ميكن لآلخرين استخدام موارد تعليمية مفتوحة املصادر معينة .ذكرت منظمة امللكية الفكرية العاملية World Intellectual
) Property Organization (WIPOأن الرتاخيص مفتوحة املصادر تساعد يف محاية اثنني من حقوق مؤلفي املوارد التعليمية
مفتوحة املصادر وناشريها ( )WIPO, 2016ومها )1( :احلقوق املالية اليت تساعد مؤلفي هذه املوارد وناشريها يف كسب

املال من اآلخرين لقاء استخدام أعماهلم؛ و( )2احلقوق األخالقية اليت تتيح للمؤلفني واملبتكرين اختاذ إجراءات معينة
للحفاظ على اتصاهلم بعملهم ومحايته.
وعلى وجه التحديد ،فإن املشاع اإلبداعي ) ،Creative Commons (CCوالذي مت إطالقه يف العام  ،2002هو الرتخيص
املفتوح األكثر استخداما حاليا مع املوارد التعليمية مفتوحة املصادر .ولذلك ،وإلنشاء مثل هذه املوارد أو (إعادة) استخدامها
بالشكل الصحيح ،جيب أن يتعلم الـمعلمون والـمتعلمون حول الرتاخيص مفتوحة املصادر ،وخصوصا املشاع اإلبداعي
 .CCويوضح اجلدول  3احلاالت األربع لرتخيص املشاع اإلبداعي ( CCالرتخيص مفتوح املصدر الشائع للغاية) اليت ميكن
للمعلمني والـمتعلمني أن ينسبوها إىل مواردهم التعليمية مفتوحة املصادر لتحديد كيفية استخدامها من قبل اآلخرين.
الجدول  .3الحاالت األربع للترخيص
التعاريف مأخوذة كما هي من موقع creativecommons.org
https://creativecommons.org/use-remix/cc-licenses/
Conditions

الحاالت

Definition

التعريف

تتطلب تراخيص المشاع اإلبداعي  CCجميعها أن يقوم اآلخرون الذين
يستخدمون عملك بأي شكل بأن يعطوك االمتياز بالطريقة التي تطلبها ،ولكن
ليس بطريقة توحي بأنك تؤيدهم وتصادق لهم أو على استخدامهم .واذا أرادوا
استخدام عملك دون إعطائك االمتياز المطلوب أو لغايات التأييد والمصادقة،
فعليهم أن يستأذنوك أوال.
أنت تسمح لآلخرين بنسخ عملك وتوزيعه وعرضه واجرائه وتعديله ،طالما أنهم
يوزعون أي عمل معدل بالشروط ذاتها .فإذا أرادوا توزيع األعمال المعدلة
بموجب شروط أخرى ،فعليهم أن يستأذنوك أوال.
أنت تسمح لآلخرين بنسخ عملك وتوزيعه وعرضه واجرائه ،وتعديله (ما لم تختر
أي" ،دون اشتقاقات") ،واستخدامه ألي غاية غير تجارية ما
""NoDerivatives؛ ْ
لم يستأذنوك أوال.
أنت تسمح لآلخرين بنسخ النسخ األصلية فقط لعملك وتوزيعها وعرضها
واجرائها .فإذا أرادوا تعديل عملك فعليهم أن يستأذنوك أوال.

وبناء على احلاالت املذكورة يف اجلدول  ،3ميكن نَ ْسب ستة تراخيص للموارد التعليمية مفتوحة املصادر ،كما هو موضح
يف اجلدول .4

الجدول  .4تراخيص حقوق نشر المشاع اإلبداعي  CCالستة
التعاريف مأخوذة كما هي من موقع creativecommons.org
https://creativecommons.org/use-remix/cc-licenses/
Conditions

Definition

)Attribution (CC BY

يتيح هذا الترخيص لآلخرين توزيع عملك واعادة مزجه وتعديله والبناء
عليه ،حتى تجاريا ،طالما أنهم يعطونك امتياز االبتكار األصلي .وهذا أكثر
ويوصى به لتحقيق أقصى درجات االنتشار
التراخيص المقدمة استيعابا؛ ُ
واالستخدام للمواد المرخصة.

الحاالت

)Attribution ShareAlike (CC BY-SA

)Attribution-NoDerivs (CC BY-ND

)Attribution-NonCommercial (CC BY-NC

Attribution-NonCommercial
)ShareAlike (CC BY-NC-SA

Attribution-NonCommercial-NoDerivs
)(CC BY-NC-ND

التعريف

يتيح هذا الترخيص لآلخرين إعادة مزج عملك وتعديله والبناء عليه ،حتى
للغايات التجارية ،طالما أنهم يعطونك امتياز االبتكار األصلي ويرخصون
ابتكاراتهم الجديدة بموجب شروط مماثلة .غالبا ما تتم مقارنة هذا الترخيص
مع تراخيص البرمجيات المجانية مفتوحة المصادر " ."Copyleftوستحمل
فإن أية
األعمال الجديدة المستندة إلى عملك جميعها الترخيص ذاته ،ولذا ّ
إن هذا الترخيص هو
مشتقات أخرى ستسمح أيضا باالستخدام التجاريّ .
المستخدم في صفحات ويكيبيديا ،ويوصى به للمواد التي ستستفيد من دمج
محتوى ويكيبيديا مع المشاريع ذات التراخيص المشابهة.
يتيح هذا الترخيص لآلخرين إعادة استخدام العمل ألية غاية ،بما في ذلك
تجاريا؛ ومع ذلك ،ال يمكن مشاركته مع أعمال أخرى في صيغة تكيفية،
ويجب تقديم االمتياز لك.
يتيح هذا الترخيص لآلخرين إعادة مزج عملك وتعديله والبناء عليه لغايات
أن أعمالهم الجديدة يجب أن تعبر عن شكرها
غير تجارية ،وعلى الرغم من ّ
لك وأن تكون غير تجارية ،إال أنه ال يتعين عليهم ترخيص أعمالهم المشتقة
بالشروط ذاتها.
يتيح هذا الترخيص لآلخرين إعادة مزج عملك وتعديله والبناء عليه لغايات
غير تجارية ،طالما أنهم يعطونك االمتياز ويرخصون ابتكاراتهم الجديدة
بموجب شروط مماثلة.
هذا هو الترخيص األكثر تقييدا من بين التراخيص الستة الرئيسة لدينا ،فهو
يسمح لآلخرين فقط بتنزيل (استجرار) أعمالك ومشاركتها مع اآلخرين طالما
أنهم يعطونك االمتياز ،ولكنهم ال يستطيعون تغييرها بأية طريقة أو
استخدامها تجاريا.

ِ
الـم ْعنيين
الغرض ( )1من توصية اليونسكو حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر :بناء قدرات َ
المهمة إلنشاء الموارد التعليمية مفتوحة المصادر واتاحتها واعادة استخدامها وتكييفها واعادة توزيعها
) (cزيادة الوعي بشأن االستثناءات والتقييدات المتعلقة باستخدام األعمال المحمية بحقوق النشر لغايات  purposesتعليمية
وبحثية .يجب تفعيل ذلك لتيسير دمج مجموعة واسعة من األعمال في الموارد التعليمية مفتوحة المصادر ،مع االعتراف
بأن تحقيق المرامي التعليمية  ،educational goalsوكذلك تطوير الموارد التعليمية مفتوحة المصادر ،يتطلب االنخراط
في األعمال الموجودة المحمية بحقوق التأليف والنشر.
المصدر :توصية حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر  ،OERاليونِسكو2019 ،

ِ
الـم ْعنيين
الغرض ( )1من توصية اليونسكو حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر :بناء قدرات َ
المهمة إلنشاء الموارد التعليمية مفتوحة المصادر واتاحتها واعادة استخدامها وتكييفها واعادة توزيعها
) (eتوفير الموارد سهلة اإلتاحة  easily accessibleوالتي توفر المعلومات والمساعدة لجميع ال َـم ْع ّنيين بالموارد التعليمية
مفتوحة المصادر بشأن الموضوعات المتعلقة بهذه الموارد ،بما في ذلك حق المؤلف والترخيص المفتوح للمواد التعليمية.
المصدر :توصية حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر  ،OERاليونِسكو2019 ،

الغرض ( )5من توصية اليوِنسكو حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر :تعزيز التعاون الدولي
وتقويته
ومحدداتها من أجل غايات التعليم والبحث لتيسير التبادل
) (eاستكشاف وضع إطار عمل دولي الستثناءات حقوق النشر ُ
العابرْين للحدود فيما يخص الموارد التعليمية مفتوحة المصادر .OER
والتعاون
َ
المصدر :توصية حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر  ،OERاليونِسكو2019 ،

المالحظة  .7يجب أن يوجد ترخيص مفتوح المصدر للموارد التعليمية مفتوحة المصادر OER

فإن هذا ال يعني أنه يمكن استخدامه دون أية قيود.
إذا تمت مشاركة مورد تعليمي مفتوح المصدر في النطاق العموميّ ،
في الواقع ،يجب أن يكون لكل مورد من هذه الموارد ترخيصه مفتوح المصدر والذي يحدد كيفية استخدامه من ِقَبل اآلخرين
(أرضيات قانونية).

القصة  .8ترخيص المشاع اإلبداعي  CC-Byللموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول الوقاية من
الفيروس التاجي (كوفيد )19-من ِق َبل معهد التعلم الذكي بجامعة بكين للمعلمين ()SLIBNU

مت إنتاج العديد من الدورات مفتوحة املصادر واملوارد التعليمية املوضوعاتية اليت تركز على الوباء ،مبا يف ذلك التعليم الوطين،
ومعرفة الوقاية من الوباء ،واملعرفة النفسية ،وغريها من املوارد من خمتلف التخصصات .وقد أنشأ معهد التعلم الذكي جبامعة
بكني للمعلمني  ،SLIBNUوبالتعاون مع املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم  ALECSOواجلامعة الدولية يف ريوخا ،UNIR
أسبانيا ،سلسلة من املوارد التعليمية مفتوحة املصادر  OERحول الوقاية من هذا الفريوس التاجي (انظر العنوان التايل:
 .)http://sli.bnu.edu.cn/en/Courses/Webinars/Coronavirus_Preventionوكانت هذه املوارد التعليمية مفتوحة
املصادر مبوجب ترخيص املشاع اإلبداعي  CC-Byالذي يعطي املزيد من احلرية للمستخدمني إلعادة استخدام احملتوى يف
سياقاهتم من أجل زيادة الوعي الصحي ضد هذا الفريوس .بالنتيجة ،وكما هو موضح يف الشكل  ،15متت ترمجة السلسلة
إىل  11لغة هي الصينية واإلجنليزية والعربية واإلسبانية واألملانية والفرنسية واليابانية واألوردية والكورية والفارسية والبنغالية.

الشكل  :15سلسلة الفيروس التاجي كمورد تعليمي مفتوح المصدر

OER

ُّ
الـمدعَّمة بالموارد التعليمية مفتوحة المصادر
 .4إستراتيجيات التَّ َعلم عن ُب ْعد النموذجية ُ

Typical OER-enabled distance learning strategies

َّعلُّم عن بـ ْعد  distance learning strategiesاآلن املوارد التعليمية مفتوحة املصادر
يستخدم العديد من إسرتاتيجيات التـ َ
َّعلُّم الـمتاح أو حمتويات التَّـ َعلُّم الـمتاحة املتنوعة للطالب .وسيناقش هذا القسم يعض األمثلة عن هذه
 OERلتأمني التـ َ
اإلسرتاتيجيات ،واليت مت اإلبالغ عنها خالل تفشي الفريوس التاجي (كوفيد.)19-
المالحظة  .8الموارد التعليمية مفتوحة المصادر  OERال تعني التَّ َعلُّم عن ُب ْعد
يمكن إنتاج الموارد التعليمية مفتوحة المصادر كمواد رقمية (مثل مقاطع الفيديو والصوت والعروض التقديمية وما إلى
ذلك) أو مواد ورقية (مثل الكتب المطبوعة وغيرها) .ولذلك ،فهي ال تعني التَّ َعلُّم عن ُب ْعد فقط .ومع ذلك ،يمكن استخدام
هذه الموارد لدعم هذا النوع من التَّ َعلُّم .وخصوصا أنه غالبا ما يتم إنتاج هذه الموارد على شكل موارد رقمية لتسهيل إعادة
استخدامها من قبل اآلخرين (بمعنى أنه سيكون من األسهل إعادة استخدام عرض تقديمي ( PPTالباور بوينت) ،كمورد
تعليمي مفتوح المصدر بالمقارنة مع كتاب مطبوع).

 .1-4الدورات التَّ َعلُّمية الضخمة مفتوحة المصادر عبر الشابكة

Massive open online learning courses

َّعلُّمية الضخمة مفتوحة املصادر عرب الشابكة
أي ،الدورات التـ َ
أصبحت املوارد التعليمية مفتوحة املصادر وما تولَّ َد عنهاْ ،
( ،)MOOCsعوامل مهمة يف حتقيق مرمى التنمية املستدامة الرابع  :Sustainable Development Goal 4التعليم اجليد
) .(SDG4وهذه الدورات هي دورات عرب الشابكة تدعم املشاركة غري احملدودة واإلتاحة مفتوحة املصدر عرب الشبكة
َّعلُّمية توفر مواد تَعلُّمية بطريقة تفاعلية
العنكبوتية (الويب  .)webونذكر على وجه اخلصوص أن هذه الدورات التـ َ
 interactiveمن خالل استخدام مقاطع الفيديو واالختبارات واالرجتاعات والتعليقات الفورية والوظائف .كما أهنا تدعم
التفاعل االجتماعي عرب املنتديات ووظيفية الدردشة يف الوقت الفعلي ووسائل التواصل االجتماعي .وخالل تفشي الفريوس
التاجي (كوفيد ،)19-قدمت العديد من املؤسسات دورات تَـ َعلُّمية ضخمة مفتوحة املصادر عرب الشابكة لطالهبا للحفاظ
َّعلُّم من املنزل دون انقطاع.
على التـ َ
المالحظة  .9تختلف الدورات التَّ َعلُّمية الضخمة مفتوحة المصادر عبر الشابكة  MOOCsعن
الموارد التعليمية مفتوحة المصادر OER
تختلف الدورات التَّ َعلُّمية الضخمة مفتوحة المصادر عبر الشابكة عن الموارد التعليمية مفتوحة المصادر في أنها تفتح
فرصا لل ُمتعلّمين للمشاركة في أنشطة التَّ َعلُّم ،بدال من إتاحة الموارد أو البرامج التعليمية بشكل مفتوح .وعلى وجه التحديد،
تركز الموارد التعليمية مفتوحة المصادر على المحتوى (مواد التَّ َعلُّم) ،أما دورات  MOOCsفهي طريقة جديدة للتدريس
عرفَةٌ باألذونات ( 5Rإعادة االستخدام واعادة التوزيع والمراجعة
عبر الشابكة .كما ّ
أن الموارد التعليمية مفتوحة المصادر ُم ّ
واعادة المزج واالحتفاظ) ،وهذا ال ينطبق على  .MOOCsوأخي ار ،يمكن إنشاء هذه الدورات استنادا إلى العديد من الموارد
التعليمية مفتوحة المصادر (مثل مقاطع الفيديو والعروض التقديمية وغيرها).

القصة  .9استخدام الدورات التَّ َعلُّمية الضخمة مفتوحة المصادر عبر الشابكة  MOOCsفي أثناء أزمة
الفيروس التاجي (كوفيد )19-في بلدان مختلفة

منصة اخلدمة العامة الوطنية للموارد التعليمية  National Public Service Platform for Educational Resourcesهي
َّ
مبادرةٌ من احلكومة املركزية الصينية لتقدمي اخلدمات العامة األساسية للتعليم .وهي تـْنشئ شبكة لبيئة التواصل والتشارك
والتطبيق ملقدمي املوارد ومستخدميها ،وختدم مستويات التعليم مجيعها .لقد مت توفري كميات كبرية من املوارد للمعلمني
وطالب املدارس على املستويات مجيعها ،مبا يف ذلك املوارد الرقمية اليت متت مزامنتها مع التدريس يف الفصول الدراسية يف
املدارس االبتدائية والثانوية (على سبيل املثال ،خطط التدريس ،والربجميات التعليمية ،ومقاطع الفيديو التعليمية ،ومواد
الدورات واملقررات) ،وقاعدة معطيات جملموعات من املشكالت واالختبارات المتحان القبول باملدارس العليا وامتحان
َّعلُّمية الضخمة مفتوحة املصادر عرب الشابكة MOOCs
القبول بالكلية .باإلضافة إىل ذلك ،توفر املنصة أيضا الدورات التـ َ
للطالب والـمعلمني ومديري املدارس على املستويات مجيعها ،وموارد للتعليم املهين والسالمة والتعليم األخالقي وتعليم
َّعلُّم" Disrupted Classes, Undisrupted
الفيزياء والصحة والفن .ومن أجل دعم سياسة "تعطيل الصفوف دون انقطاع التـ َ
 Learningخالل فاشية الفريوس التاجي ،أطلقت وزارة التعليم يف مجهورية الصني الشعبية سريعا منصة الشبكة الوطنية
السحابية للمدرسة االبتدائية والثانوية National Network Cloud Platform for Primary and Secondary School
استنادا إىل منصة اخلدمة العامة الوطنية للموارد التعليمية ،كما هو موضح يف الشكل  .16ولتلبية متطلبات تَعلُّم الطالب
يف هذه الفرتة اخلاصة ،متت إضافة وحدات املوارد املناسبة لعشرة مواضيع يف الوقت احملدد إىل املنصة ،مبا يف ذلك تعليم
الوقاية الوبائية والتعليم األخالقي وتَعلُّم املناهج وتعليم احلياة والسالمة وتعليم الصحة الذهنية والرتبية األسرية والقراءة
الكالسيكية وتعليم تَعلُّم الرحالت وتعليم األفالم والتلفزيون والكتب اإللكرتونية.
يف اليوم األول من التشغيل ،يف  17شباط  /فرباير  ،2020شهدت املنصة أكثر من مثانية ماليني نقرة  clickمع ماليني
املستخدمني الذين يغطون  31مقاطعة يف الصني .كما دخل إىل املنصة أيضا مستخدمون من  47دولة وإقليم .واستخدم
حنو  %85من الزائرين األجهزة احملمولة مثل اهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية.

الشكل  .16منصة الخدمة العامة الوطنية للموارد التعليمية
المصدرhttp://www.eduyun.cn/ :

الشكل  .17محاضرة فيديو في دورة (مقرر) عبر الشابكة مع دمج الدورات التَّ َعلُّمية الضخمة
مفتوحة المصادر عبر الشابكة .MOOCs
)(http://islavici.ro/softstudenti

َّعلُّمية الضخمة مفتوحة املصادر عرب الشابكة  MOOCsإىل مقرراهتا
ويف رومانيا ،قامت جامعات متنوعة َ
بض ِّم الدورات التـ َ
األكادميية (Holotescu et al., 2014؛  .)Holotescu, Andone & Grosseck, 2016و استخدمت اجلامعة الغربية يف
تيميشوارا  ،West University of Timișoaraوموقعها ،(http://www.uvt.ro) :بنجاح طريقة التدريس الـمستَندة إىل
مثل هذه الدورات  MOOCsمن أجل إشراك الطالب وحتفيزهم .ويتم تضمني هذه الدورات يف برنامج التخصصات
التكميلية  ،complementary disciplinesوهي تولد كفاءات عابرة للمناهج ،وميكن الوصول إليها من مجيع التخصصات
(.)https://west-university-timisoara.teachable.com ،http://novamooc.uvt.ro
َّعلُّم اإللكرتوين ) ،eLearning Center (CeLوموقعه هو ) ،(http://elearning.upt.roبتطوير
إىل جانب ذلك ،قام مركز التـ َ
َّعلُّمية الضخمة مفتوحة املصادر عرب الشابكة جبامعة تيميشوارا
منصة وإدارهتا وهي منصة احلرم االفرتاضي والدورات التـ َ
التقانية  Politehnica University of Timisoaraعلى املوقع ( http://cv.upt.roأو )http://unicampus.ro؛ كما يدير
َّعلُّم عرب الشابكة ودمج املوارد التعليمية مفتوحة املصادر مع الدورات
مركز  CeLندوات يومية عرب الشابكة حول التـ َ
 ،MOOCلتتم مشاركتها بعد ذلك مع تراخيص  CCعلى قناة مركز  CeLعلى اليوتيوب  YouTubeإلعادة استخدامها
يف املستقبل .باإلضافة لذلك ،وبدعم وتدريب من مركز التعليم املفتوح وموقع  ،Blockchainقام معلمو جامعة آيون
َّعلُّمية الضخمة
سالفيتشي يف تيميشوارا  “Ioan Slavici” University of Timisoaraبتيسري دورات دمج الدورات التـ َ
مفتوحة املصادر عرب الشابكة ،باستخدام منصة اجلامعة ( )http://islavici.ro/softstudentiأو تطبيقات جمانية خمتلفة،
كما هو موضح يف الشكل .17

القصة  .10توفير تدريبات مفتوحة لمعلمي رياض األطفال (خاصة في المناطق الريفية) في جامعة الصين
المفتوحة

بعد تفشي وباء الفريوس التاجي (كوفيد )19-يف العام  ،2020استجابت جامعة الصني املفتوحة
َّعلُّم عرب الشابكة
) China (OUCبفاعلية لنداء وزارة التعليم الصينية بشأن تأجيل الفصل الدراسي الربيعي ،وتوفري فرص التـ َ
من خالل املوارد التعليمية مفتوحة املصادر ( )OERواليت ميكن للجميع الوصول إليها ،وخاصة يف املناطق الريفية .وعلى
َّعلُّم وتنمية األطفال بأعمار  6-3سنوات ،وكانت موجهة ملعلمي
سبيل املثال ،قدمت هذه اجلامعة دورة بعنوان دليل التـ َ
رياض األطفال لتحسني مهاراهتم املهنية خالل جائحة هذا الفريوس.
يف غويانغ  ،Guiyangومع التطور السريع للتعليم قبل املدرسي ،هناك طلب كبري على تدريب معلمي رياض األطفال
وحاجة ملحة هلذا التدريب .لكن نقص األموال ومنصات املوارد عالية اجلودة تسبب بفقدان املدرسني يف املناطق الريفية
لفرصة املشاركة يف أية برامج تدريبية ،ونادرا ما تتاح هلم املوارد التعليمية مفتوحة املصادر ذات اجلودة العالية عرب الشابكة.
ولذلك ،وللتغلب على هذه املشاكل ،فقد نَظَّ َم مكتب الرتبية البلدية ملعلمي رياض األطفال يف املناطق الريفية تدريبات
مفتوحة استنادا إىل املوارد التعليمية مفتوحة املصادر .وضع فريق التدريب التابع للمكتب خطة تَعلُّم موحدة حيث كان
َّعلُّم املختلفة
على الـمعلمني املرور على موارد التـ َ
وتقدمي أنشطتهم عرب الشابكة .وقد ساعدهم ذلك
على اجلمع بني ُمارستهم العملية وتطويرهم املهين
َّعلُّم املتعمق
َّعلُّم ،وعلى تنفيذ التـ َ
اخلاص يف عملية التـ َ
بطريقة مركزة ومتدرجة من خالل منوذج "الدراسة
الذاتية عرب الشابكة  +تقدمي املهمة (الوظيفة) +
املناقشة عرب الشابكة  +امللخص واالنعكاس".
باإلضافة إىل ذلك ،استخدم املدربون تطبيقات
الشبكات االجتماعية ،مثل برجميات ،WeChat
إلنشاء جمتمعات مفتوحة حيث ميكن للمعلمني
تبادل اآلراء واالرجتاعات ،وبالتايل مساعدة
بعضهم البعض على التقدم (انظر الشكل .)18
عالوة على ذلك ،وللحفاظ على الـمعلمني فاعلني
ونشطني ،طلب منهم بعد كل جلسة عرب الشابكة
تلخيص ما تعلموه ونشر امللخص على مدونة
َ
الشبكة العنكبوتية اخلاصة هبم .وكما قال أحد
الـمعلمني" :لقد رافقت هذه التجربة التعليمية
املفتوحة وعرب الشابكة معلمي رياض األطفال يف
املناطق الريفية خالل هذه األوقات العصيبة
للجائحة ،مسامهة بتطور مهين متحرك ومثمر".
Open University of

ُّ
الـمستَند إلى األلعاب مفتوحة
 .2-4التَّ َعلم ُ
المصادرSimulation and open game-
based learning

الـمتعلمين
الشكل  .18تقرير ملخص ألحد ُ

الشكل  .19شاشة لعبة اإلصدار التعليمي من لعبة ماين كرافت
)(https://education.minecraft.net/

القصة  .11استخدام لعبة ماين كرافت  Minecraft gameمفتوحة المصدر في مدرسة بورتر-غواد
 Porter-Gaudبالواليات المتحدة األمريكية في أثناء تفشي الفيروس التاجي (كوفيد)19-

األلعاب التعليمية  educational gamesهي إحدى الطرائق اليت استخدمها الباحثون من أجل زيادة حتفيز تَـ َعلُّم الـمتعلمني
واخنراطهم فيه ( .)Tlili, Essalmi, & Jemni, 2016ويف هذا السياق ،ولتوفري جتربة تَـ َعلُّمية جذابة ومبتكرة خالل تفشي
َّعلُّم الـمستَندة إىل األلعاب.
الفريوس التاجي ،استخدمت مدرسة بورتر  -غواد  Porter-Gaudمقاربات التـ َ
وعلى وجه التحديد ،مت توصيل ثالثة وعشرين طفال يف  Zoomباإلصدار التعليمي املفتوح للعبة ماين كرافت Minecraft
( Education Editionانظر الشكل  .)19مث بدأوا العمل يف فرق يتكون كلٌّ منها من ستة أفراد ،والتعاون معا لبناء منزهلم
املثايل للحجر الصحي يف بيئة مفتوحة للعبة .باإلضافة إىل ذلك ،ولتعزيز حتفيز الـمتعلمني ودعم التقييم املفتوح ،متت دعوة
العديد من اخلرباء الوطنيني يف اإلصدار التعليمي هلذه اللعبة (ماين كرافت) لالنضمام وإجراء املزيد من التقييم لعمل
الـمتعلمني وتقدمي ارجتاعاهتم حول هذا العمل.
 .3-4الدورات (المقررات) عن ُب ْعد

Telecourses

لضمان حصول أولئك الذين ليس لديهم اتصال بالشابكة ،وخصوصا يف املناطق النائية ،على خربات تَعلُّم مفتوحة ميكن
الوصول إليها يف أثناء تفشي الفريوس التاجي ،مت توفري املقررات الدراسية والوظائف عرب التلفازات.
القصة  .12توفير التَّ َعلُّم المفتوح الشامل عبر التلفزيون للمناطق النائية في أثناء تفشي الفيروس التاجي
(كوفيد)19-

بدأت أربع قنوات من القناة الرتبوية للتلفزيون الصيين البث املفتوح لفصول املدارس االبتدائية واملتوسطة يف أحناء الدولة
مجيعها ،حيث غطت  75درسا على اهلواء لتوفري جتارب تَـ َعلُّمية مفتوحة ملن يعيشون يف املناطق النائية دون شابكة أو دون
التلفزيون السلكي  ،Cable TVكما هو موضح يف الشكل .20

الشكل  .20الدورات (المقررات) عن ُب ْعد في الصين في أثناء تفشي الفيروس التاجي (كوفيد)19-

وباملثل ،أنشأت تونس قناة تلفزيونية وطنية ثالثة جديدة خالل جائحة الفريوس التاجي لتقدمي مقررات (دورات) يومية
للطالب مجيعهم يف الصفوف مجيعها.
الغرض ( )3من توصية اليوِنسكو حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر :تشجيع اإلتاحة الفاعلة
والشاملة والعادلة للموارد التعليمية مفتوحة المصادر الجيدة
) (aضمان الوصول إلى الموارد التعليمية مفتوحة المصادر التي تلبي بأفضل شكل مالئم االحتياجات والظروف المادية
لل ُمتعلّمين المستهدفين واألغراض التعليمية للدورات أو المقررات أو المواضيع التي يتم تقديمها من أجلها .سيشمل ذلك
طرائق الوصول دون اتصال (بما في ذلك المطبوعات) إلى الموارد عندما يكون ذلك مناسبا.
المصدر :توصية حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر  ،OERاليونِسكو2019 ،

الغرض ( )3من توصية اليوِنسكو حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر :تشجيع اإلتاحة الفاعلة
والشاملة والعادلة للموارد التعليمية مفتوحة المصادر الجيدة
) (dضمان االستثمارات العامة وتحفيز االستثمارات الخاصة في البنية التحتية لتقانة المعلومات والتواصل (االتصاالت)
) information and communication technology (ICTوالبث على نطاق واسع ،فضال عن اآلليات األخرى ،لزيادة
إتاحة الموارد التعليمية مفتوحة المصادر ،وخصوصا للمجتمعات منخفضة الدخل ،الريفية والحضرية.
المصدر :توصية حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر  ،OERاليونِسكو2019 ،

 .5الدالئل اإلرشادية لتطبيق الممارسات التعليمية مفتوحة المصادر
Guidelines for applying open educational practices

قدم هذا الكتيب ،من خالل قصص عاملية حية ،جتارب عملية حول تطبيق الـممارسات التعليمية مفتوحة املصادر
واملوارد التعليمية مفتوحة املصادر  OERخالل تفشي الفريوس التاجي (كوفيد .)19-واألمر املهم هنا خصوصا ،واستنادا
إىل هذه التجارب والقصص العملية اليت مت نشرها ،ولضمان جتربة تعليمية فاعلة وجذابة باستخدام الـممارسات التعليمية
مفتوحة املصادر لتحقيق حصائل تَـ َعلُّمية أفضل ،جيب على الـمعلمني الرجوع إىل الدالئل اإلرشادية التالية:
OEP

•

•

•

•

•

ذكر يانغ ) (Yang, 2020أن حق التأليف والنشر هو أحد حتديات استخدام املوارد عرب الشابكة .يف الواقع ،ويف
أثناء وضع الـممارسات التعليمية مفتوحة املصادر ،جيب على الـمعلمني االنتباه إىل الرتخيص املفتوح املنسوب إىل
كل من املوارد التعليمية مفتوحة املصادر لضمان استخدامه القانوين يف سياقهم.
قد ال يكون الـمعلمون على دراية تامة بعملية اختيار أنسب املوارد الستخدامها يف عمليات التدريس اخلاصة هبم.
ويف هذا السياق ،أشار ) Ozdemir & Bonk (2017إىل أن البحث عن املوارد التعليمية مفتوحة املصادر عالية
اجلودة بني اآلالف اليت يتم نشرها مهمة صعبة .ولذلك ،فعلى الـمعلمني دراسة جودة ما يستخدمونه من هذه
املوارد من خالل العودة إىل مستودعات (خمازن) املوارد التعليمية مفتوحة املصادر الوطنية والدولية املعروفة مثل وزارة
َّعلُّم
الرتبية والتعليم ،ومعهد ماساشوستس للتقانة ( ،)MITوموارد  OAsis OERمن موقع رابطة (كومنولث) التـ َ
 ،Commonwealth of Learningومستودع املعرفة املفتوحة  .Open Knowledge Repositoryباإلضافة إىل
ذلك ،فتقييم املوارد التعليمية مفتوحة املصادر عالية اجلودة واختيارها مها من أصعب املهام يف أثناء استخدام املوارد
التعليمية مفتوحة املصادر .وميكن اختيار هذه املوارد بناء على عدة معايري ،مبا يف ذلك الرتخيص ،ومضبوطية /
جودة احملتوى ،والتفاعلية ،وسهولة التكيف ،والرتابط الثقايف ،واحلساسية.
قد يفتقر الـمعلمون إىل املهارات التقانية لتطوير املوارد التعليمية مفتوحة املصادر اخلاصة هبم .ولذلك ،وإلنشاء هذه
املوارد ونشرها بشكل صحيح ،ميكن للمدرسني الرجوع إىل العديد من أدوات التأليف الوطنية والدولية ،مثل برجميات
 101pptو ALESCO Hubأو أداة تأليف املستودعات  Connexionsأو  ،Open Authorحيث ميكن إنشاء
َّعلُّم ببساطة عن طريق النقرات البسيطة دون احلاجة إىل مهارات تقانية خاصة.
موارد التـ َ
يف أثناء عملية التدريس ،جيب على الـمعلمني تطبيق التدريس املفتوح الخنراط الـمتعلمني وتشجيعهم على املشاركة
يف اخللق املشرتك للمعرفة ( .)Nascimbeni & Burgos, 2016فعلى سبيل املثال ،ميكن للمعلمني أن يطلبوا من
الطالب حتديث مدونة معينة تتعلق مبوضوع تعليمي معني باستخدام موسوعة بايدو Baidu encyclopaedia
َّعلُّم التواصلي ( Goldie,
(صفحات ويكي للقراء الدوليني) .باإلضافة إىل ذلك ،ميكن للمعلمني تطبيق هنج التـ َ
 )2016من خالل مطالبة الطالب بكتابة تقارير كموارد تعليمية مفتوحة املصادر  OERحول موضوع معني باإلضافة
إىل إنشاء متارين جديدة لفصل معني يف كتاب مدرسي مفتوح املصدر استنادا إىل العديد من املراجع واملوارد .وميكن
هلذا أن يساعد الـمتعلمني على اكتساب مهارات املعرفة الرقمية األولية (البحث والتقييم وحتديد املوارد عرب الشابكة)
واليت تعد أساسية حملو األمية يف القرن احلادي والعشرين .وعلى وجه اخلصوص ،ميكن للمعلمني أن يطلبوا من
الطالب العمل على مستندات  Tencentالعامة (حمرر مستندات  ،Googleللقراء الدوليني) ،حيث ميكنهم رؤية
أعماهلم وتقدمهم .وميكن أن يؤكد ذلك على تقييم األقران واملمارسات االنعكاسية.
َّعلُّم سهلة
لتسهيل تطبيق الـممارسات التعليمية مفتوحة املصادر ،ينبغي أن خيتار الـمعلمون أدوات وتقانات التـ َ
االستخدام واليت يعرفها الـمتعلمون فعليا .جيب عليهم أيضا جتنب احلمل الزائد على الـمتعلمني عن طريق مطالبتهم
باستخدام العديد من األدواتُ ،ما يؤدي إىل ُمارسات تَـ َعلَّمية غري مالئمة هلم .باإلضافة إىل ذلك ،ميكن للمدرسني
الرجوع إىل الربجميات مفتوحة املصادر ألهنا بطبيعتها قابلة للتعديل والتكييف مع االحتياجات املختلفةُ ،ما يليب
متطلبات إمكانية الوصول أكثر من الربامج االحتكارية ( .)Zhang et al., 2020فعلى سبيل املثال ،مت تكييف
َّعلُّم مفتوح املصدر  Moodleليغطي وظائف جديدة ( Denden, Tlili, Essalmi, Jemni, Chang,
نظام إدارة التـ َ

.)& Huang, 2019
َّعلُّم من قبل الـمعلمني فقط ،بل من قبل الزمالء (األقران) أيضا ( .)Hegarty, 2015وبالتايل،
• ال يتم تسهيل التـ َ
وجلعل عملية التدريس أكثر تفاعلية ،ميكن للمعلمني بناء جمتمعات تَـ َعلُّمية مفتوحة ميكن فيها للطالب تبادل
األفكار علنا ،وخلق املناقشات ،والتعاون على املهام املختلفة .ولضمان جمتمعات تَـ َعلُّمية تفاعلية ومفتوحة ،جيب
َّعلُّم ،مثل  Wechatأو  QQأو  Sina Weiboأو
على الـمعلمني استخدام الشبكات االجتماعية يف أثناء عملية التـ َ
الفيس بوك  Facebookأو التويرت  .Twitterومن خالل استخدام هذه الشبكات االجتماعية ،ميكن للمعلمني
مشاركة األسئلة املتعلقة مبواد دراسية حمددة ،وميكن للطالب مناقشتها لتحديد إجابات نوعية .وبالنتيجة ،يتعلم
الطالب من خالل تبادل األفكار واآلراء .عالوة على ذلك ،ميكن تطبيق علم أصول التدريس يف الفصل اللغوي
(مت اخرتاعه وتسميته يف عام  1971من قبل إليوت أرونسون  )Elliot Aronsonعرب الشابكة من خالل تقسيم
ِ
املهمة (الوظيفة) إىل عدة مهام وجعل كل فريق يعمل يف مهمة حمددة .ستستخدم الفرق
الشبكات االجتماعيةَ
للعمل معا ،والتواصل فيما بينها ،وإيتاء مهامها .وهذا سيقوي كال من املسؤولية الفردية وإجناز مرامي الفريق.
َّعلُّم املفتوح داخل الشبكات االجتماعية باستخدام الرموز التعبريية  Emojisجلعل
باإلضافة إىل ذلك ،ميكن حتفيز التـ َ
َّعلُّم أكثر جاذبية وتفاعلية .فعلى سبيل املثال ،استخدم الباحثون (Saif, Tlili, Essalmi, and Jemni,
عملية التـ َ
َّعلُّم على منصة الفيس بوك ،عدد "اإلعجابات"  likeالـمعطاة على إجابة متعلم معني
) 2019خالل عملية التـ َ
كدرجة حصل عليها لتلك اإلجابة.
َّعلُّم اليت تستخدم املوارد التعليمية مفتوحة املصادر  OERوالـممارسات التعليمية مفتوحة املصادر
• يف أثناء عملية التـ َ
َّعلُّم .فعلى سبيل املثال ،ميكن للمعلمني مساعدة طالهبم يف
 ،OEPجيب أن يعمل الـمعلمون كميَسرون لعملية التـ َ
تقاريرهم من خالل اقرتاح مراجع مفيدة جيب قراءهتا .جيب أن يلعب الـمعلمون أيضا دورا فاعال يف بناء بيئة تَـ َعلُّمية
جديرة بالثقة من خالل تشجيع طالهبم باستمرار على املشاركة بآرائهم وإجاباهتم ،وأشار هيغاريت Hegarty
َّعلُّم.
عامل م ٌّ
َّعلُّم املفتوحة لتحقيق حصائل ُمتازة للتـ َ
هم يف بيئات التـ َ
) (2015إىل أن بناء الثقة والثقة بالنفس ٌ
• ذكر ويلي ) Wiley (2013أنه جيب استبدال "املهام اليت ميكن التخلص منها" ،أي املهام اليت يتم نسياهنا بعد
الدورة (املقرر) مباشرة وال تفيد أي شخص ،بأنشطة ميكن للمعلمني والـمتعلمني العمل عليها وميكن أن تفيد
َّعلُّم املفتوح اليت يقدمها الـمتعلمون (مثل التقارير والعروض التقدميية ومقاطع
اآلخرين .لذلك ،ميكن مجع مواد التـ َ
الفيديو) ،حتت إشراف الـمعلمني ،ككتب مدرسية مفتوحة املصادر وحتميلها عرب الشابكة حبيث ميكن للطالب
َّعلُّم داخل
والـمعلمني اآلخرين (األجيال القادمة) االستفادة منها .باإلضافة إىل ذلك ،ميكن قياس إجنازات التـ َ
َّعلُّم املفتوحة
الـممارسات التعليمية مفتوحة املصادر بالرجوع ،على سبيل املثال ،إىل تواتر التفاعل يف مناقشات التـ َ
باإلضافة إىل عدد املهام املكتملة (اليت مت حتميلها أو مشاركتها).
َّعلُّم املفتوحة ،جيب على الـمعلمني
• مل تعد التقييمات الورقية التقليدية فاعلة .وبالتايل ،ولتقييم الـمتعلمني يف بيئات التـ َ
استخدام التقييمات الـمستَندة على املشروع ) (Dori, 2003بناء على املوارد التعليمية مفتوحة املصادر اليت يقوم
الـمتعلمون بإيتائها .ويف هذا السياق ،ميكن للمعلمني دعوة طالهبم لتقدمي العروض التقدميية املفتوحة (حيث ميكن
لآلباء والـمعلمني اآلخرين احلضور) للمشاريع اليت مت إيتاؤها للتقييم والتقدير .وميكن حتقيق ذلك عرب العديد من
املنصات اليت تدعم التواصل املباشر عرب الفيديو مثل برجميات  Dingtalkأو  Zoomأو .Skype
ولضمان جتربة تَـ َعلُّمية فاعلة جذابة باستخدام املوارد التعليمية مفتوحة املصادر  OERوالـممارسات التعليمية مفتوحة املصادر
 OEPللحصول على حصائل تَـ َعلُّمية أفضل ،جيب على الـمتعلمني الرجوع إىل الدالئل اإلرشادية التالية:
• متاما مثل املدرسني ،جيب على الـمتعلمني االنتباه إىل الرتخيص املفتوح املنسوب لكل من املوارد التعليمية مفتوحة
املصادر لضمان استخدامه القانوين يف سياقهم ،ألن بعض توليفات الرتاخيص ،كمثال ،ال تسمح بإعادة مزج هذه

•
•
•
•

املوارد.
جيب على الـمتعلمني البحث حبذر عن املعلومات واختيارها وتلخيصها يف أثناء إعداد احملتوى اخلاص هبم (مثل
املهام والوظائف والعروض التقدميية ومقاطع الفيديو والتقارير) لضمان أن تكون املوارد التعليمية مفتوحة املصادر
عالية اجلودة.
يتم نشر اآلالف من املوارد التعليمية مفتوحة املصادر على الشابكة دون معرفة موثوقية املؤلفني .ولذلك ،جيب على
َّعلُّم املفتوحة اليت قاموا بإعدادها حىت يتمكن اآلخرون من
الـمتعلمني أن يتذكروا إسناد الرتاخيص املفتوحة ملواد التـ َ
إعادة استخدامها كموارد تعليمية مفتوحة املصادر.
َّعلُّم املفتوحة ،جيب على الـمتعلمني تطوير مهارات
لتطوير استقالليتهم وقدرهتم على التنظيم الذايت ضمن جتارب التـ َ
مثل التنظيم الذايت السلوكي والتنظيم الذايت العاطفي .فعلى سبيل املثال ،جيب على الـمتعلمني احلفاظ على موقف
َّعلُّم واعتبارها كفرص جديدة للتَّـ َعلُّم.
إجيايب عند مواجهة حتديات التـ َ
جيب أن يكون الـمتعلمون متعاونني وفاعلني يف بناء جمتمع تَـ َعلُّمي مفتوح من خالل تشجيع أقراهنم واملشاركة يف
املناقشات.
المالحظة  .10تََبني الموارد التعليمية مفتوحة المصادر  OERوالممارسات التعليمية مفتوحة
الـم ْعنيين stakeholders
المصادر  OEPيتطلَّ ُ
ب إش ار َك مختلف َ
لتسهيل تبني  OEPو OERبين ال ُـمعلّمين وال ُـمتعلّمين ،يجب إشراك العديد من ال َـم ْع ّنيين (من الحكومة أو المؤسسات أو
المنظمات) .فعلى سبيل المثال ،يمكن لمديري المؤسسات ابتداء سياسات لتشجيع ال ُـمعلّمين وال ُـمتعلّمين على استخدام هذه
لصّناع السياسات الحكومية إطالق مبادرات
الموارد وال ُـممارسات ومشاركتها من خالل توفير أموال إضافية .أيضا ،يمكن ُ
لتبني الموارد التعليمية مفتوحة المصادر وال ُـممارسات التعليمية
لمساعدة ال ُـمعلّمين وال ُـمتعلّمين على اكتساب المهارات الالزمة ّ
مفتوحة المصادر في سياقاتهم الخاصة.

الغرض ( )5من توصية اليوِنسكو حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر :تعزيز التعاون الدولي
 international cooperationوتقويته
) (aتعزيز التعاون والتحالفات عبر الحدود وتحفيزها فيما يتعلق بمشاريع الموارد التعليمية مفتوحة المصادر وبرامجها،
واالستفادة في ذلك من آليات التعاون عبر الوطنية واإلقليمية والعالمية ومنظماتها القائمة .يجب أن يشمل ذلك جهودا
مشتركة في التطوير التعاوني للموارد التعليمية مفتوحة المصادر واستخدامها ،وفي بناء القدرات والمستودعات ومجتمعات
الممارسة والبحوث المشتركة بشأن الموارد التعليمية مفتوحة المصادر ،والتضامن بين جميع البلدان بغض النظر عن حالة
تطور الموارد التعليمية مفتوحة المصادر فيها.
المصدر :توصية حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر  ،OERاليونِسكو2019 ،

الغرض ( )4من توصية اليوِنسكو حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر :رعاية إنشاء نماذج قابلة
لالستدامة من الموارد التعليمية مفتوحة المصادر
) (fتوفير آليات لتنفيذ الموارد التعليمية مفتوحة المصادر وتطبيقها ،فضال عن تشجيع االرتجاع من ال َـم ْع ّنيين والتحسين

المستمر لهذه الموارد.
المصدر :توصية حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر  ،OERاليونِسكو2019 ،

الغرض ( )3من توصية اليوِنسكو حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر :تشجيع اإلتاحة الفاعلة
والشاملة والعادلة للموارد التعليمية مفتوحة المصادر الجيدة
) (aضمان الوصول إلى الموارد التعليمية مفتوحة المصادر التي تلبي بأفضل شكل مالئم االحتياجات والظروف المادية
لل ُمتعلّمين المستهدفين واألغراض التعليمية للدورات أو المقررات أو المواضيع التي يتم تقديمها من أجلها .سيشمل ذلك
طرائق الوصول دون اتصال (بما في ذلك المطبوعات) إلى الموارد عندما يكون ذلك مناسبا.
المصدر :توصية حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر  ،OERاليونِسكو2019 ،

 .6االستنتاجات والمقتضيات

6. Conclusions and implications

يهدف هذا الكتيب إىل إظهار اآلثار املرتتبة على استخدام املمارسات التعليمية املفتوحة  OEPواملوارد التعليمية مفتوحة
َّعلُّم مبا يتماشى مع توصية اليونِسكو .وهو ينشر خصوصا ،ومن خالل قصص عاملية حية،
املصادر  OERعلى حصائل التـ َ
استخدام اخلربات العملية هلذه الـممارسات واملوارد يف أثناء جائحة الفريوس التاجي (كوفيد .)19-وقد مت التوصل يف ختام
املطاف إىل االستنتاجات التالية ،وبالتوافق مع توصية اليونسكو حول املوارد التعليمية مفتوحة املصادر.
•

•

•

•

•
•

توس َع فرصة الوصول إىل حمتويات تَـ َعلُّمية عالية اجلودة للمتعلمني
ميكن للـممارسات التعليمية مفتوحة املصادر أن ِّ
من خالل (1) :تصدير املوارد التعليمية مفتوحة املصادر و(إعادة) استخدامها بطرائق مبتكرة؛ من خالل شبكات
التواصل االجتماعية ،على سبيل املثال؛ و) (2توفري جتارب تَعلُّم فاعلة وجذابة يشارك من خالهلا الـمتعلمون يف
َّعلُّم الـمتاح مدى احلياة.
عملية إنشاء املعرفة .وهذا ميكن أن يساعد على حتقيق التـ َ
الـممارسات التعليمية مفتوحة املصادر هي مقاربةٌ متمحورةٌ حول املمارسة وتتكون من مخسة عناصر متكني هي
املوارد التعليمية مفتوحة املصادر والتعليم املفتوح والتعاون املفتوح والتقييم املفتوح والتقانة التمكينية .وهذه العوامل
املساعدة كلها مرتابطة ،والعالقات فيما بينها تتواسطها التقانة.
َّعلُّم باستخدام الـممارسات التعليمية مفتوحة املصادر ،على البحث عن
يتم تشجيع الـمتعلمني ،يف أثناء عملية التـ َ
املوارد التعليمية مفتوحة املصادر عالية اجلودة وانتقائها واستخدامها يف أثناء إعداد احملتوى اخلاص هبم (مثل املهام
َّعلُّم
والوظائف والعروض التقدميية ومقاطع الفيديو والتقارير) .وهم مطالبون أيضا بإسناد الرتاخيص املفتوحة ملواد التـ َ
مفتوحة املصادر اليت قاموا بإعدادها حىت يتمكن الـمتعلمون اآلخرون من إعادة استخدامها كموارد تعليمية مفتوحة
املصادر.
يوصى باستخدام مقاربات التدريس مفتوحة املصادر يف الـممارسات التعليمية مفتوحة املصادر إلشراك الـمتعلمني
وتطوير مهاراهتم يف التنظيم الذايت من خالل جعلهم يشاركون يف اخللق املشرتك للمعرفة ،وتشجيع أقراهنم داخل
َّعلُّم املفتوحة.
جمتمعات التـ َ
يسرين يف الـممارسات التعليمية مفتوحة املصادر حيث يراقبون أنشطة الطالب ويقدمون
يتغلب دور الـمعلمني كـم ِّ
املساعدة والتشجيع عند احلاجة.
يوصى بالتقييمات الـمستَندة إىل املشاريع لتقييم املصنفات واألعمال املنشورة كموارد تعليمية مفتوحة املصادر من
قبل الـمتعلمني .فعلى سبيل املثال ،ميكن أن يغطي هذا التقييم معايري التقييم التالية (1) :جودة املوارد التعليمية
مفتوحة املصادر اليت مت إنشاؤها من قبل الفرق؛ ) (2التعاون بني أعضاء الفريق عند إنشاء هذه املوارد؛ و)(3
الرتخيص املنسوب ومدى إتاحة هذه املوارد .ومرمى التقييم هو تعزيز النمو الشخصي للمتعلمني والتطوير الوظيفي،
وخصوصا يف البيئات التعاونية مثل الـممارسات التعليمية مفتوحة املصادر.

َّعلُّم الشامل مدى احلياة باستخدام املوارد التعليمية مفتوحة املصادر
إىل جانب ذلك ،مت حتديد التوصيات التالية لتعزيز التـ َ
والـممارسات التعليمية مفتوحة املصادر.
• تطوير دورات (مقررات) عاملية ألن املوارد التعليمية مفتوحة املصادر ميكن أن حتقق القيم العاملية (على سبيل املثال،
التقدم االجتماعي واملساواة يف احلقوق) بغض النظر عن الثقافة والربامج التعليمية يف كل بلد .وهذا ييسر تَعلُّم
املعرفة واكتساب مهارات جديدة ضرورية للبقيا  survivalيف عامل سريع التطور قائم على املعرفة.
َّعلُّم املختلفة (سواءٌ باالتصال بالشابكة أو
• إن تشجيع دمج املوارد التعليمية مفتوحة املصادر  OERيف وسائط التـ َ
دونه) ،مثل منصات الشبكة العنكبوتية والتلفزيون والراديو واملواد املطبوعة ،ميكن أن يؤدي إىل زيادة الوصول إىل
املعرفة لتلبية احتياجات الـمتعلمني املستهدفني وظروفهم املادية فضال عن األغراض التعليمية للدورات (أو املقررات)

.أو املواضيع املختلفة
• إنشاء آليات مبتكرة حول استخدام املوارد التعليمية مفتوحة املصادر وتطويرها باستخدام التقانات الناشئة (مثل
 الواقع االفرتاضي) لتوفري جتارب تَعلُّمية مفتوحة مثرية ومبتكرة باستخدام هذه/ الذكاء االصطناعي أو الواقع املعزز
.املوارد
• تيسري البحث يف القضايا املتعلقة بأخالقيات الذكاء االصطناعي واخلصوصية ومحاية املعطيات من حيث مشاركة
 لضمان التنمية، واخلدمات ذات الصلة، والبنية التحتية هلذه املوارد،املوارد التعليمية مفتوحة املصادر وتطبيقها
.الـمستدامة واآلمنة للتعليم املفتوح
• تصميم مناذج جديدة للتدريب (عرب الشابكة أو يف اجلامعة) حول التعليم املفتوح للعديد من ال َـم ْعنيني (مثل
خيص خدمات املدارس املفتوحة
ُّ الـمتعلمني والـمعلمني واملوظفني اإلداريني واملديرين) ملساعدهتم على التَّعلُّم فيما
.)املبتكرة اليت ميكن استكشافها (مثل املكتبات املفتوحة أو املنهاج املفتوح
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1OER

 ُمقتطفات من توصية اليوِنسكو حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر:ملحق

 والمنعقد في باريس،)المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونِسكو
 في دورته األربعين،2019  تشرين الثاني/  نوفمبر27  إلى12 في الفترة من

1

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=49556&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

تتناول هذه التوصية مخسة أغراض  (1) :objectivesبناء قدرات ال َـم ْعنيني  stakeholdersليتمكنوا من ابتكار (إنشاء،
خلق  )createاملوارد التعليمية مفتوحة املصادر  OERوإتاحتها  accessوإعادة استخدامها  re-useوتكييفها  adaptوإعادة
توزيعها redistribute؛ ) (2وضع سياسة داعمة supportive policy؛ ) (3تشجيع املوارد التعليمية مفتوحة املصادر ذات
اجلودة الشاملة والعادلة inclusive and equitable quality؛ ) (4رعاية إنشاء مناذج قابلة لالستدامة من املوارد التعليمية
مفتوحة املصادر؛ ) (5تيسري التعاون الدويل .international cooperation
الـم ْعنيين ليتمكنوا من ابتكار (إنشاء ،خلق) الموارد التعليمية مفتوحة المصادر  OERواتاحتها واعادة
) (1بناء قدرات َ
استخدامها وتكييفها واعادة توزيعها

يوصى أن تقوم الدول األعضاء بالتخطيط والدعم االسرتاتيجيني لبناء قدرات املوارد التعليمية مفتوحة املصادر ورفع مستوى
الوعي هبا واستخدامها وخلقها والتشارك فيها على املستويني املؤسسايت والوطين ،مستهدفة مجيع قطاعات التعليم ومستوياته.
شجع الدول األعضاء على النظر فيما يلي:
وت َّ
) (aبناء الوعي بني جمتمعات ال َـم ْعنيني ذات الصلة حول دور املوارد التعليمية مفتوحة املصادر يف زيادة الوصول إىل املوارد
َّعلُّم  ،learning outcomesوزيادة أثر التمويل العام إىل أقصى حد ،ومتكني
التعليمية والبحثية وإتاحتها ،وحتسني حصائل التـ َ
الـمعلمني والـمتعلمني من أن يصبحوا من املبدعني املشاركني للمعرفة.
) (bتوفري بناء القدرات املنهجي واملستمر (يف أثناء اخلدمة وما قبل اخلدمة) حول كيفية ابتكار املوارد التعليمية مفتوحة
املصادر وإنشائها وإتاحتها وجعلها متوافرة وإعادة استخدامها وتكييفها وإعادة توزيعها كجزء صميمي من برامج التدريب
حتسني
على مستويات التعليم مجيعها ،مبا يف ذلك املساعدة يف برامج التدريب األولية للمعلمني .جيب أن يشمل ذلك
َ
قدرات السلطات العمومية وصناع السياسات ،باإلضافة إىل خرباء مهنيني يف تطوير اجلودة وضماهنا لفهم املوارد التعليمية
َّعلُّم والتعليم والبحث واحلياة اليومية.
مفتوحة املصادر ودعم دجمها يف التـ َ
) (cزيادة الوعي بشأن االستثناءات والتقييدات املتعلقة باستخدام األعمال احملمية حبقوق النشر لغايات  purposesتعليمية
وحبثية .جيب تفعيل ذلك لتيسري دمج جمموعة واسعة من األعمال يف املوارد التعليمية مفتوحة املصادر ،مع االعرتاف بأن
حتقيق املرامي التعليمية  ،educational goalsوكذلك تطوير املوارد التعليمية مفتوحة املصادر ،يتطلب االخنراط يف األعمال
املوجودة احملمية حبقوق التأليف والنشر.

) (eتوفري املوارد سهلة اإلتاحة  easily accessibleواليت توفر املعلومات واملساعدة جلميع الـ َم ْعنيني باملوارد التعليمية مفتوحة
املصادر بشأن املوضوعات املتعلقة هبذه املوارد ،مبا يف ذلك حق املؤلف والرتخيص املفتوح للمواد التعليمية.
) (fتعزيز مهارات حمو األمية الرقمية من أجل إتقان االستخدام التقاين للربجميات والرموز والرتاخيص املفتوحة هبدف تشجيع
تطوير املوارد التعليمية مفتوحة املصادر واستخدامها.
ضعُ سياسة داعمة
)َ (2و ْ

supportive policy

تطوير البيئات السياسية
جيب على الدول األعضاء ،وبالتوافق مع ظروفها اخلاصة وهياكلها اإلدارية وأحكامها الدستوريةَ ،
الداعمة للـم َمارسات الفعالة للموارد التعليمية مفتوحة املصادر أو تشجيعها ،مبا يف ذلك على املستويني املؤسسايت والوطين.
شجع الدول األعضاء ،ومن خالل عملية تشاركية شفافة تشمل احلوار مع ال َـم ْعنيني ،على النظر فيما يلي:
وت َّ

) (cوضع آليات إلنشاء جمتمعات املمارسة ،وتعزيز التطوير املهين للمعلم باستخدام املوارد التعليمية مفتوحة املصادر،
وإنشاء شبكات من خرباء هذه املوارد ،واالعرتاف بالشكل املناسب بكون إنشاء املوارد التعليمية مفتوحة املصادر ميزة

مهنية أو أكادميية.
) (dتطوير آليات لدعم ال َـم ْعنيني مجيعهم وحتفيزهم على نشر ملفات املصدر واملوارد التعليمية مفتوحة املصادر القابلة
لإلتاحة ،وذلك باستخدام تنسيقات امللفات مفتوحة املصادر القياسية يف املستودعات العمومية.
) (fمعاجلة إدراج املوارد التعليمية مفتوحة املصادر يف حتويل التعليم ،ويف تعديل املناهج الدراسية وإغنائها وإصالحها ،ويف
َّعلُّم مجيعها من أجل استغالل إمكانيات املوارد التعليمية مفتوحة املصادر وفرصها ،وتشجيع تكامل طرائق
أشكال التـ َ
التدريس وأشكال التقييم املختلفة لتحفيز االستخدام الفاعل للموارد التعليمية مفتوحة املصادر وإنشائها والتشارك فيها؛
وتقييم أثر املوارد التعليمية مفتوحة املصادر على التعليم ذي اجلودة املنصفة والشاملة.
( )3تشجيع اإلتاحة الفاعلة والشاملة والعادلة للموارد التعليمية مفتوحة المصادر الجيدة

ت َش َّجع الدول األعضاء على دعم إنشاء املوارد التعليمية مفتوحة املصادر ذات اجلودة الشاملة والعادلة وإتاحتها وإعادة
استخدامها وإعادة توظيفها وفق الغاية وتكييفها وإعادة توزيعها لل َـمعنيني مجيعهم .وجيب أن يشمل ذلك الـمتعلمني مجيعهم
يف سياقات التعليم الرمسي وغري الرمسي بغض النظر عن مجلة أمور منها العمر واجلنس والقدرة البدنية واحلالة االجتماعية
االقتصادية ،وكذلك أولئك املوجودين يف أوضاع ضعيفة ،والشعوب األصلية ،والذين يعيشون يف املناطق الريفية النائية (مبا
يف ذلك مجهرات البدو) ،واألشخاص الذين يعيشون يف املناطق املتضررة من النزاعات والكوارث الطبيعية ،واألقليات اإلثنية،
واملهاجرين ،والالجئني ،واملشردين .ويف احلاالت مجيعها ،جيب ضمان املساواة بني اجلنسني ،وإيالء اهتمام خاص للعدالة
واالشتمال فيما خيص الـمتعلمني احملرومني خصوصا بسبب أشكال التمييز املتعددة واملتداخلة .يوصى بأن تنظر الدول
األعضاء فيما يلي:
) (aضمان الوصول إىل املوارد التعليمية مفتوحة املصادر اليت تليب بأفضل شكل مالئم االحتياجات والظروف املادية
للمتعلمني املستهدفني واألغراض التعليمية للدورات أو املقررات أو املواضيع اليت يتم تقدميها من أجلها .سيشمل ذلك
طرائق الوصول دون اتصال (مبا يف ذلك املطبوعات) إىل املوارد عندما يكون ذلك مناسبا.
) (fتطوير ما هو موجود من املعايري الـمسنَدة بالبَـينة  evidence-based standardsواملعايري القياسية  benchmarksوغريها
من املعايري ذات الصلة ،وتكييفها لضمان جودة املوارد التعليمية مفتوحة املصادر ،بالشكل املناسب .جيب أن تشدد هذه
املعايري على مراجعة املوارد التعليمية (ذات الرتخيص املفتوح وغري املفتوح معا) مبوجب آليات ضمان اجلودة املنتظمة.
( )4رعاية إنشاء نماذج قابلة لالستدامة من الموارد التعليمية مفتوحة المصادر

ينصح الدول األعضاء ،وبالتوافق مع ظروفها اخلاصة وهياكلها اإلدارية وأحكامها الدستورية ،بدعم تطوير مناذج قابلة
لالستدامة من املوارد التعليمية مفتوحة املصادر الواسعة والشاملة واملتكاملة وتشجيعه .وت َش َّجع الدول األعضاء على النظر
يف ما يلي:
) (dتشريع أطر العمل التنظيمية الداعمة لتطوير منتجات املوارد التعليمية مفتوحة املصادر واخلدمات ذات الصلة واليت
تتماشى مع املعايري الوطنية والدولية وكذلك مع مصاحل ال َـم ْعنيني باملوارد التعليمية مفتوحة املصادر وقيمهم.
) (eتعزيز الرتمجة اللغوية األمينة للرتاخيص املفتوحة على النحو احملدد يف هذه التوصية لضمان تنفيذها بالشكل السليم.

) (fتوفري آليات لتنفيذ املوارد التعليمية مفتوحة املصادر وتطبيقها ،فضال عن تشجيع االرجتاع من ال َـم ْعنيني والتحسني
املستمر هلذه املوارد.

) (5تعزيز التعاون الدولي  international cooperationوتقويته

لتعزيز تطوير املوارد التعليمية مفتوحة املصادر واستخدامها ،ينبغي على الدول األعضاء تعزيز التعاون الدويل بني مجيع
ال َـم ْعنيني ذوي الصلة وتقويته ،سواء أكان ذلك على أساس ثنائي الطرف أو متعدد األطراف .وت َش َّجع الدول األعضاء
على النظر يف ما يلي:
) (aتعزيز التعاون والتحالفات عرب احلدود وحتفيزها فيما يتعلق مبشاريع املوارد التعليمية مفتوحة املصادر وبراجمها ،واالستفادة
يف ذلك من آليات التعاون عرب الوطنية واإلقليمية والعاملية ومنظماهتا القائمة .جيب أن يشمل ذلك جهودا مشرتكة يف
التطوير التعاوين للموارد التعليمية مفتوحة املصادر واستخدامها ،ويف بناء القدرات واملستودعات وجمتمعات املمارسة
والبحوث املشرتكة بشأن املوارد التعليمية مفتوحة املصادر ،والتضامن بني مجيع البلدان بغض النظر عن حالة تطور املوارد
التعليمية مفتوحة املصادر فيها.
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تصدت التوصية الموثقة حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر ،والتي تم تبنيها في الدورة األربعين من المؤتمر العام
ّ
لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونِسكو) ،لخمسة أغراض  objectivesهي:






بناء قدرات ال َـم ْع ّنيين ليتمكنوا من ابتكار (إنشاء ،خلق) الموارد التعليمية مفتوحة المصادر  OERواتاحتها واعادة استخدامها
وتكييفها واعادة توزيعها
ضعُ سياسة داعمة
َو ْ
تشجيع اإلتاحة الفاعلة والشاملة والعادلة للموارد التعليمية مفتوحة المصادر ذات الجودة العالية
رعاية إنشاء نماذج قابلة لالستدامة من الموارد التعليمية مفتوحة المصادر
تيسير التعاون الدولي وتعزيزه
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